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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.
Don Bosco Straatvisie maakt deel uit van de Ketenaanpak voor 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 2017
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 18-23 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 16-27, 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, leeftijdsgenoten 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 4
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 op 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 op 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 volgen. En 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 op 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.

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

2. EVALUATIE 2017
In 2017 zijn Don Bosco Jonathan en Straatvisie opgegaan in één organisatie: Don Bosco Straatvisie.
De Jonathan-activiteiten, gericht op sociale activering, en de inspraakbevordering van Straatvisie zijn
definitief samengevoegd in één programma, onder het motto: DO˃LEARN˃SPEAK. Huisstijl, website
en logo zijn daarop aangepast. De verbinding tussen de verschillende activiteiten wordt zo sterker
benadrukt en duidelijker voor jongeren: van ontmoeten (do) naar ontwikkelen (learn) en
vertegenwoordigen (speak). De wijze waarop de activiteiten worden georganiseerd is veel meer
gericht op ontwikkeling en herstel, in het contact met de vrijwilligers-leeftijdgenoten. De focus van het
aanbod ligt uitdrukkelijk op die verbinding, en de positieve impuls die daarvan uitgaat. In principe is
het aanbod aan activiteiten niet wezenlijk veranderd
Deze herijking van de activiteiten heeft geleid tot veel meer duidelijkheid, maar ook een grotere
dynamiek, betrokkenheid en meer verankering van jongeren/jonge ouders en de vrijwilligers/stagiaires
onderling, en met Don Bosco als organisatie zelf.
OPMERKELIJK
Positief
-

Intensivering van (daad)werkelijke participatie: de betrokkenheid is groter, men blijft langer, er
is meer creatieve inbreng.
Meer binding van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen met meer inzet, meer taken, meer
samen delen.
Door langere verbondenheid ontstaat er meer ruimte voor bezinning, voor het delen van
‘moeilijke ’thema’s en voor oprechte zelfreflectie.

Vernieuwend
1. De leer-stage
Een gevolg van meer actieve deelname was de wens van een jongere om meer (structureel)
werkervaring op te mogen doen in de vertrouwde en ontspannen werksetting van DBS, als gewenning
naar meer de formele leer-, of werkplekken. Een experiment, dagbesteding op maat dus, in overleg
met Dienst Werk en Re integratie (DW&Ri), . Er zijn in 2017 twee trajecten uitgevoerd, waarvan één
niet is afgemaakt (maar actief gebleven bij de maandagavondinloop), en de andere na 7 maanden
formeel is uitgestroomd naar een opleiding met baangarantie.
Deze informele leerstage- tussen 24 uur opvang en formeel erkende dagbesteding- werd aanvankelijk
ook door DW&Ri gezien als een welkome aanvulling op het bestaande aanbod in reactiveringsaanbod. In overleg is er toen door de gemeente gekeken of er mogelijkheden zijn om als
DBS betaalde trajecten bij DW&Ri in te kopen. Helaas blijkt daar geen budget voor beschikbaar.
Daarom hebben we voor 2018 besloten opnieuw via particuliere fondswerving enkele plekken te
reserveren (fonds Zonnige Jeugd en RC Maagdenhuis).
2. ExpEx
In 2017 is DBS begonnen met het samenstellen van werkgroepen voortvloeiend uit de wekelijkse
agenda van de inloop op maandagavond. Jongeren kunnen intekenen op een thema dat hen
persoonlijk aanspreekt, raken daardoor meer betrokken en vragen zelf naar (verdieping van)
specifieke vaardigheden zoals het leren pitchen, beleidsstukken lezen, debattrainingen volgen,
onderwerp gerichte netwerkcontacten ontwikkelen etc.
Een gevolg van deze concrete werkvorm voor de jongeren/jonge moeders is de brede waardering
voor de inbreng van eigen doorleefde ervaringen. Om deze ontwikkeling meer ‘podium’ te geven
hebben we ons mede hard gemaakt voor de oprichting van een stad breed gedragen opleiding voor
ervaring ’deskundigen’, de zgn ExpEx opleiding (Experienced Experts2). De eerste lichting, na een
intensieve training van 12 weken is inmiddels gecertificeerd, en de tweede groep (waarvan 4
deelnemers via DBS) ontvangt in mei 2018 het getuigschrift. En Expexers kunnen daarna in de
werkgroepen van Straatvisie vervolgens weer praktijkervaring opdoen.
2
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Landelijke ontwikkeling zie www.expex.nl

3. Internationalisering
Voor het eerst heeft DBS meegedaan aan internationale uitwisselingen (Europees Programma
Erasmus+). Uitgenodigd door huisgenoot Don Bosco Youthnet heeft DBS deel genomen aan het
Europese uitwisselingproject genaamd ‘Art, Bridge to Tolerance’. Armenië was het gastland. Naast
een groep uit Nederland hebben ook Spanje, Oekraïne en Armenië deelgenomen. Ieder land werd
vertegenwoordigd door zes deelnemers.
Wij hebben besloten om onze groep samen te stellen zoals we binnen DBS het liefst werken, nl op
basis van de koppeling tussen een jongere en een vrijwilliger-leeftijdgenoot. Eén op één, een
gelijkwaardig contact tussen vrijwilliger en jongere. |Het thema was tolerantie, en de opdracht om dmv
diverse workshops met de overige deelnemers de eigen waarden en normen over issues als
haatspreken, LHBT en man-vrouwverhoudingen uit te wisselen.
Het werd een pittige reis, waarbij de Nederlandse groep als een soort baanbreker de voor velen als
onbespreekbare thema’s met name LHBTI issues wist aan te kaarten. De groep ontwikkelde daardoor
een hele sterke band.
Hetgeen wat voor mij het meest indrukwekkend was aan de reis naar Armenië was uiteindelijk toch
de hechtheid van onze Nederlandse groep. We hadden een groep die elkaar heel erg stimuleerde
om over je eigen grenzen heen te gaan. Ik had de reis naar Armenië nooit of te nimmer durven
maken, als ik geen veilig gevoel had gehad bij mijn groepsgenoten. Wat mij raakte was dat ik voor
het eerst na mijn periode van heen en weer gesleurd te worden in instellingen, niet het idee had
misplaatst te zijn.
Ik voelde me erg geborgen en was hierdoor beter in staat stappen te zetten dan in mijn eigen
omgeving.

LEERPUNTEN UIT 2017
-

-

-

Door vertrouwde sfeer in de kerngroep van de maandagavond voelden nieuwkomers zich niet
direct welkom, en was er nauwelijks nog uitstroom
zie hfst 3. FEITEN EN CIJFERS/SPEAK/ SPEAK/ seniorgroep
Om nog onduidelijke redenen hebben minder jonge moeders de weg naar de DBS activiteiten
gevonden dit jaar. Zie hfst 3 FEITEN EN CIJFERS/ DO/ Jonge Moeders Inloop en
maandelijkse activiteiten
Focus op nieuwe vrijwilligers
4. Vrijwilligersbeleid

Werven van nieuwe vrijwilligers is een hele uitdaging voor DBS, maar wel één van de kerntaken. We
hebben echter het gevoel dat onze ’vertrouwde’ rituelen en wervingsacties3 lang niet meer zo efficiënt
zijn, want leveren uiteindelijk onvoldoende nieuwkomers op. Tijden veranderen, de bereidheid om
‘ergens’ maatschappelijk bij betrokken te zijn waarschijnlijk ook. Daarom willen we de werving van
vrijwilligers opnieuw gaan vormgeven. Een goede aanleiding om tevens alle facetten van ons
vrijwilligersbeleid eens onder de loep te nemen. En geheel in de lijn van ons programma, willen we de
jongeren, deelnemers van DBS en eerste belanghebbenden, daarbij intensief gaan betrekken.
In 2017 hebben zich 35 nieuwe vrijwilligers en stagiaires aangemeld.
Vrijwilligster : 'Een maatje hebben betekent voor mij leren de wereld bekijken vanuit een andere bril,
de bril van een thuis of dakloos jongere'. Vrijwilligers werk zie ik als mijn aandeel om de wereld een
stukje mooier en leuker te maken. Ik leer zoveel van de ervaringen en de standpunten van de
jongeren, wat me enerzijds doet beseffen waar ik allemaal dankbaar voor mag zijn in mijn eigen
leven en anderzijds waar ik juist nog wat kan veranderen in mijn eigen leven.
3

Stands op infomarkten van HvA en UvA, nieuwsbrieven via netwerk vrijwilligers en (oud)vrijwilligers, social
media (FB), vaste en incidentele advertenties bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, incidentele flyeracties
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3. FEITEN EN CIJFERS
Overzicht activiteiten
1. Vrijetijds-maatjes (sport, ontspanning, vraaggericht): 1:1 , een vrijwilliger samen met jongere
of jonge moeder
2. Organiseermaatjes (actieve participatie) in teamverband activiteiten(leren) organiseren en
uitvoeren, of workshops (leren) geven.
3. Maandelijkse activiteiten in de stad voor jongeren; voor jonge moeders en (of) voor jonge
vaders met kids. Laagdrempelige groepsactiviteiten waarbij ontspanning, ontmoeting en
maatschappelijke verkenning voorop staat.
4. Maandelijkse inloop voor jonge moeders in het DBHuis. Voor socialisatie en
netwerkverbreding
5. Wekelijkse activiteiten in de opvangvoorzieningen. Voor werving, en binding.
6. Wekelijkse inloop met gezamenlijke maaltijd op het DBHuis, inspraakbevordering en
empowerment
7. Werkgroepen deskundigheidsbevordering, verdieping, advies en raadpleging.
Resultaten

1

ACTIVITEITEN
Vrije tijdsmaatjes

2

Participatieprojecten

OMSCHRIJVNG
Koppels uit 2016
Daarvan positief afgerond in 2017
Gestart in 2017
Vroegtijdig gestopt in 2017
organiseermaatjes

3

groepsactiviteiten

Jongeren 17-23
Jonge meiden / moeders

4
5

6
7

Maandelijkse Inloop
Jonge moeders
Wekelijkse
activiteiten in de
opvangvoorzieningen
Wekelijkse
maandagavondinloop
werkgroepen

Jonge vaders
11 bijeenkomsten

BEREIK 2017*
13
10
21
5
17 projecten waarvan 2
uiteindelijk niet van de grond
gekomen
288 deelnemers
en 58 vrijwilligers
132 deelnemers + 160 kids
en 50 vrijw.
15 + 15 kids
61 deelnemers + 43 kids

Jongeren en jonge meiden/jonge
moeders

bereikte bewoners 605

40 bijeenkomsten

229 deelnemers

Thematische bijeenkomsten rondom
zingeving, hulpverlening en
zorgvraag

14 werkgroepen

*in bijlage 2 gespecificeerde overzichten van de activiteiten en de aantallen
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Toelichting
DO
Maatjes Vrije tijd, sportmaatjes, moeders met moeders, FOCUS!
Er waren in 2017 gemiddeld 21 maatjeskoppels actief. Gezellige dingen doen, naar de film of een
museum, samen op stap. Soms huiswerkbegeleiding, of helpen bij het inrichten van een zelfstandige
verkregen woonruimte. Drie maatjeskoppels kwamen voort uit onze samenwerking met
Streetcornerwork en Radar (Focusproject), koppels in het kader van preventie of
wachttijdoverbrugging. En er was veel vraag naar sportmaatjes, net als vorig jaar. Helaas heeft de
sportorganisatie ONEFit in Amsterdam het creditcard systeem opgezegd waardoor het voor DBS niet
meer mogelijk is om anonieme sportpassen te verstrekken. Daardoor konden een aantal
maatjesaanvragen niet worden bestendigd.
Vrijwilliger
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.
Jongere
Mede dankzij Don Bosco en de positieve adviezen van mijn maatje heb ik mijn leven weer een
stukje meer op de rit gekregen!
Vrijwilliger
Ik loop nu meer dan een jaar mee als maatje bij Don Bosco en vind het super leuk en leerzaam om
te doen.
Het maatjesproject werkt voor mij 2 kanten op. Enerzijds hoop ik iets te kunnen betekenen voor
mijn maatje. Anderzijds maakt zij zeker verschil in mijn leven. Door haar kom ik in aanraking met
onderwerpen en situaties waar ik normaal niet snel mee te maken zou hebben.”
Ik vind het heel bijzonder en goed dat Don Bosco dit project mogelijk maakt. Door de vergoeding
die er is om echt een activiteit te plannen tussen 2 maatjes is het mogelijk om leuke dingen in eigen
stad te ondernemen. Bovendien is de verhouding hierdoor erg gelijkwaardig.

Groepsactiviteiten
1. Jonge moeder Inloop (pilotproject 2017)
In 2017 hebben we als kleine, dynamische organisatie in willen spelen op de behoefte van jonge
moeders aan een eigen moment van ontmoeting, waar ze elkaar rustig kunnen treffen, en waar ruimte
is om samen met kind(eren) iets gezelligs te doen. Iedere eerste woensdag van de maand werd een
jonge moeder inloop georganiseerd door een jonge moeder zelf, met kleinschalige
(knutsel)activiteiten, een tafel met lekkers en vooral veel ruimte voor kletsen en gezelligheid.
Na een aanvankelijk enthousiaste aanloop de eerste drie a vier maanden zakte de belangstelling
tegen de zomer in. Daarnaast speelde ook mee, dat vanuit Streetcornerwork (SCW) in dezelfde
periode twee maal per week een inloop voor jonge moeders werd geopend in Oud Zuid. Vertrouwde
jonge moeders die inmiddels ook buiten DBS met elkaar afspraken en samen dingen ondernamen,
raakten weer zwanger, kregen werk of verhuisden, en er kwamen nauwelijks nieuwe gezichten bij.
We hebben toen gekozen voor een verbeterde samenwerking met SCW en de krachten gebundeld in
een gezamenlijke inloop. Stagiaires van DBS zorgen voor de ontspannende activiteiten, de werkers
van SCW zijn er voor de hulpvragen. Dit zorgt hopelijk voor kruisbestuiving en vinden moeders via
SCW nu makkelijker de weg naar onze overige activiteiten.
2. Wekelijkse activiteiten in de opvangvoorzieningen
Bezoek van de stagiaires van DBS aan opvangvoorzieningen in de stad. Met laagdrempelige
activiteiten proberen zij jongeren en jonge moeders-bewoners te enthousiasmeren en te betrekken bij
de overige activiteiten van DBS.
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Samen met de opvang wordt de doelstelling bepaald. Voor de een is het een manier om de bewoners
te activeren. Voor de ander een belangrijk moment van ontspanning / uitlaatklep in de turbulente
levens van de bewoners. Ook word er op een laagdrempelige manier gewerkt aan het versterken van
sociale gedragsnormen wat bijdraagt aan een verbeterde groepsdynamiek. De verschillende
opvangvoorzieningen ziet DBS als een waardevolle aanvulling.
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
Maandelijks
4. Cordaan: Wagenaarstraat; opvang en trainingshuis dak- en thuisloze jonge
Moeders met een LVB
5. Timon, Het Franciscushuis; opvang dak- en thuisloze jonge moeders en kinderen
Nieuw in 2017:
6. Streetcornerwork Oud Zuid: inloop jonge moeders om de week op woensdag en vrijdag
Maandelijkse activiteiten voor jongeren en jonge moeders
De laagdrempelige maandelijkse activiteiten zijn vooral bedoeld om jongeren en jonge ouders te
activeren, en met de (jongeren)cultuur in de stad bekend te maken. Om hen te bereiken worden de
activiteiten door dezelfde stagiaires die de opvangvoorzieningen bezoeken, georganiseerd. Zij
kennen de bewoners, en weten ze makkelijker over te halen om mee te gaan, gebruik makend van de
band die er al is.
Het is ook aan de stagiaires om zoveel mogelijk jongeren bij het organiseren van die maandelijkse
activiteit te betrekken, voor ideeën maar ook om samen te doen (zie organiseermaatjes). De
activiteiten zijn lichtvoetig en op gezelligheid gericht, maar ook cultureel en maatschappij-verkennend.
Plezier en samen beleven staat voorop, de activiteit moet hoe dan ook zowel doelgroep als vrijwilligers
aanspreken.
Waarom de deelname van jonge moeders aan de maandelijkse activiteiten in de loop van 2017 is
teruggelopen, is ons nog niet echt duidelijk. Een mogelijke oorzaak is wellicht een toename van
moeders met LVB in de opvangvoorzieningen, waardoor zelfstandig naar een activiteit komen te hoog
gegrepen lijkt. We hebben er nog geen duidelijke verklaring voor. Het is een punt van aandacht voor
2018
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 er 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.
Er zijn in 2017 40 huisgroep bijeenkomsten geweest met in totaal 229 deelnemers. 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 vrijwilliger.
LEARN
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, dwz 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 , event. offertes
aanvragen
- Budgetbeheer en afrekening.
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- Taken omschrijven en uitdelen aan andere vrijwilligers
- (eind) verantwoording nemen tijdens de activiteit
- Evalueren.
De meeste organiseermaatjes (14 projecten) zijn zeer succesvol verlopen. Slechts 3 zijn niet van de
grond gekomen (onderlinge afspraken die niet lukten, een vakantieperiode; en een verkeerde timing
van de activiteit)
SPEAK
werkgroepen
Er zijn in totaal 14 werkgroepen gestart, waarvan er nog 2 doorlopen in 2018.Op eigen initiatief
reageren deelnemers uit de maandaginloop om zich op te geven voor een specifieke werkgroep. Een
experiment om jongeren aan te spreken op interesses en motivatie. De deelnemers aan een
werkgroep weten waar zij voor gaan, hoe vaak en met welk doel. 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 men meerdere malen (minstens 2) voorbereidende
bijeenkomsten heeft en een áctie’.
Senior-advisorsclup
De kerngroep van Straatvisie heeft afgelopen twee jaar hard gewerkt om erkenning in de Keten af te
dwingen. Een loyale, trouwe groep deelnemers zorgden voor onderlinge betrokkenheid, voelden zich
verantwoordelijk en waren altijd bereid in actie te komen bij vragen of opdrachten. Dat betekende
echter ook dat het voor nieuwkomers op de maandagavond lastig werd om zich een plekje te
verwerven. Ook de leeftijd ging steeds meer een rol spelen, niet alleen vanwege strengere criteria van
de opdrachtgever-de gemeente, maar ook, omdat de eigen ervaringen uit de opvangtijd inmiddels
gedateerd raakten..
Om weer nieuwe deelnemers te werven, hebben we een aantal maatregelen getroffen.
1. We spreken nu niet meer van kerngroep, maar van ‘inloop-huisgroep’, wat het open karakter
aangeeft. De stagiaires van DBS stimuleren bewoners uit de opvang om eens mee te komen
eten.
2. Eénmaal per jaar wordt iedereen, die over de leeftijdsgrens heen gaat, feestelijk bedankt met
een certificaat.
3. Als vangnet voor deze uitstromers hebben we een ‘senior– advisors’ groep opgericht.
Elke laatste donderdag van de maand lekker samen eten, verhalen uitwisselen, raad geven
aan elkaar en elkaar weer bijpraten. Afscheid nemen is hoofdthema, maar alles is
gesprekstof. Alle oudgedienden- ex deelnemers aan DBS activiteiten - zijn van harte welkom.
De groep draait vanaf september, en ontwikkelt zich tot een fijne en gezellige bijeenkomst.
In december hebben 13 jongeren/jonge moeders van de oude kerngroep van Straatvisie afscheid
genomen met een mede door de gemeente ondertekende certificaat. Met vier van hen zijn we
intensief betrokken geweest in vervolgtrajecten naar werk en studiemogelijkheden.
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4. PLANNEN VOOR 2018

De gemeente Amsterdam onderschrijft het belang van informele ondersteuning binnen de keten daken thuisloze jongeren in Amsterdam4. Dat is precies de positie die DBS invult met haar aanbod voor
dak- en thuisloze jongeren en jonge ouders in de Keten. Daarbij spelen de vrijwilligers-leeftijdgenoten,
stagiaires en ervaringsdeskundigen- een cruciale rol.
Daarom willen we in 2018 onze aandacht extra richten op de positie van onze vrijwilligers. Per slot van
rekening zijn zij allen onze dragers, en is hun band met de doelgroep bepalend voor het succes van
ons programma. Waar en hoe kunnen we de werving verbeteren, hoe kunnen we ze (nog) meer
betrekken bij onze organisatie, is ons vrijwilligersbeleid nog voldoende up to date…
Daarnaast willen we ons DO-LEARN-SPEAK-programma meer bekendheid geven in het werkveld.
Investeren in samenwerking met professionals, de werkers en begeleiders uit de Keten die direct met
onze doelgroepen werken. Uitnodigen, samen in gesprek gaan, en jongeren stimuleren deel te nemen
aan deze uitwisseling van ervaring en overdracht.
Het blijft onze missie om binnen de Keten de stem van jongeren zowel gevraagd als ongevraagd te
blijven stimuleren.
En het blijft belangrijk om het speelse element van Don Bosco daarbij niet uit het oog te verliezen.
Naast hulpverlening en prestatie is het van wezenlijk belang dat er ruimte voor gezelligheid en
maatschappelijke participatie is. Dat spreekt jongeren aan, en vormt de basis voor meer
verbondenheid en uitdaging. In dat kader staat reizen (contact met een andere wereld) nu echt op
onze agenda, we hopen we dit uit te kunnen breiden naar een jaarlijks terugkerend evenement. Daar
is veel animo voor, en terecht. Voor de jongeren een eerste kans om letterlijk over grenzen heen te
kijken, een belevenis. Het onmogelijke mogelijk maken.
Voorwaarde voor al deze pijlers is de borging van onze organisatie binnen de huidige Keten, zowel
financieel als organisatorisch.
Op 31 december 2018 loopt onze huidige overeenkomst met de gemeente af. Voor financiering vanaf
1 januari 2019 is DBS afhankelijk van de uitkomsten van de openbare aanbesteding die tussen april
(publicatie aanbesteding) en augustus 2018 (gunning) zal plaatsvinden. Ondanks de erkenning van de
partners uit de Keten voor de waardevolle bijdrage van DBS aan het (zorg)aanbod voor dak en
thuisloze jongeren en jonge ouders in de stad, is het in deze fase van de onderhandelingen ieder voor
zich. Daarom is er bij het ter perse gaan van dit jaarverslag geen garantie op voortzetting van de
overeenkomst met de gemeente, en dus voor de toekomst van DBS.

1 maart 2018

4

commissievergadering dd 6 juli 2017 Agendapunt TKN 14 portefeuille 19. Raadscommissie voor Onderwijs,
Jeugd, Diversiteit en Integratie; concrete invulling nav de nota “Geef zwerfjongeren een kans in Amsterdam”
(integraal Plan van Aanpak)
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5. FINANCIELE VERANTWOORDING

Winst -en verliesrekening DBS 2017

Gerealiseerd
2017

Baten

Gerealiseerd
2016

€
€
€
€
€

164.716
2.780
1.318
168.814

€
€

172.304
2.811-

€
€

169.493

€
€
€
€
€
€
€
€

116.648
24.728
1.002
3.107
1.801
23.875
171.161

€
€
€
€
€
€
€
€

112.245
23.628
535
4.729
2.238
37.596
180.971

Rente

€

90

€

369

Totaal Resultaat DBJ

€

Subsidie
Vrije Giften
Eigen opbrengsten
Buitengewone baten
Totaal baten

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Promotiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Directe activiteitenkosten
Totaal Lasten

Financiële Baten en Lasten
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2.257-

€

11.109-

Lasten DBS
Gerealiseerd
2017

Gerealiseerd
2016

Personeelskosten
Doorbelaste personeelskosten DBA
Overig
Totaal personeelskosten

€
€
€

116.324
324
116.648

€
€
€

110.343
1.902
112.245

Huisvestingskosten
Huur
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten

€
€
€

17.659
7.069
24.728

€
€
€

17.313
6.315
23.628

Promotiekosten
Advertenties
Huisstijl
Overige promotiekosten
Totaal promotiekosten

€
€
€
€

649
353
1.002

€
€
€
€

154
381
535

Kantoorkosten
Telefoon/Internet
Portokosten
Papier/enveloppen
Kantoorartikelen
Software
Onderhoudsabonnementen
Overig
Totaal kantoorkosten

€
€
€
€
€
€
€
€

779
1.017
279
291
224
83
434
3.107

€
€
€
€
€
€
€
€

1.538
1.070
288
441
447
693
252
4.729

Algemene kosten
Bankkosten
Accountant / Administratiekosten
Bestuurskosten
Vakliteratuur
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

€
€
€
€
€
€

197
402
1.046
55
101
1.801

€
€
€
€
€
€

181
1.063
544
16
434
2.238

Directe Projectkosten
Maandelijkse activiteiten
Jonge vadersproject
Maatjesproject
Inloop jonge moeders
Combi-activiteiten DBJ en SV
Erasmus+ (internat. Uitwisseling)
Focus project
Bezoek opvanghuizen
Straatvisie huisgroep + werkgroepen
Vrijwilligerskosten
Totale directe activiteiten kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.005
443
2.192
2.107
905
206
3.150
4.477
3.390
23.875

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.622
7.481
2.044
893
5.139
4.593
6.556
4.268
37.596

Totaal Lasten

€

171.161

€

180.971
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Baten DBS
Subsidie

Gerealiseerd
2017

Gerealiseerd
2016

€
€
€
€
€

30.000
17.659
94.107
22.950
164.716

€
€
€
€
€

35.000
17.313
93.405
26.586
172.304

€

2.780

€

2.780

€
€
€

1.489
4.3002.811-

Eigen opbrengsten

€

1.318

Financieel baten en lasten
Rente

€

90

€

369

€

168.904

€

169.862

DBWN Algemeen
DBWN Huur
Gemeente Amsterdam
Overige fondsen

Vrije giften
Overige donaties
Correctie op donaties boekjaar 2015

€

-

Buitengewone lasten
Buitengewone lasten
Totaal Baten
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Sponsoring
Banksy TT Beurs van Berlage
Krakeling
Summer Dance 4 Ever
Stedelijk Museum
Musemnacht
GVB
Printerette BV

Gratis entree (250 euro)
Gratis entree theatervoorstelling ZIN
20 entreekaarten
Gratis entree 15 deelnemers + workshop
Korting op entree 20 kaarten
Gratis exporuimte op pont 51 (CS- IJkantine vv)
gedurende een maand
Korting op drukwerk

Fondsen
Fonds
H.de Montigny Stichting
Weeshuis der Doopsgezinden
Steunfonds Jeugdzorg
Jongereninitiatieven BJA/COW
Zonnige Jeugd
RC Maagdenhuis
St Marcus
St Corbello

project
JM inloop
JM inloop
Maandelijkse Activiteiten
Cohesie en participatie
kwetsbare jongeren
LEARN activiteiten JM
organiseermaatjes (JD)
LEARN activiteiten persoonlijke
trajecten / leerstages
SPEAK werkgroepen en desk.
bevordering
Algemene bijdrage

looptijd
2017
2017
2017
2017
2017-2018
2017-2018
2017
2017

Art, Bridge
to tolerance- Jerevan, Armenië
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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.
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 Sraatvisie, bestaande uit een algemeen
coördinator, en twee projectcoördinatoren, gezamenlijk voor 2,1 fte.
Vrijwilligers
Don Bosco Jonathan werkt met een grote groep actieve vrijwilligers in de leeftijd van 18-27 jaar; ,
gemiddeld 40 per jaar. De vrijwilligers moeten vanaf 2016 in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Gemiddeld blijven de vrijwilligers zo’n anderhalf jaar actief. De werving van vrijwilligers
loopt via de vacaturebank van de VCA, gerichte acties en een infostand tijdens de entreeweken 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 opvangvoorzieneingen. Ook heeft DBS
altijd ruimte voor 4e jaars CMV binnen de organisatie, of met een onderzoeksopdracht. En heeft DBS
binnen de huisgroep van Straatvisie plek voor HBO of MBO ( Zorg&Welzijn niveau 1-2-3) stagiaires
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.
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
5 jan
26 jan
6 febr
13,20,27
febr
16 febr
8,9,13
maart
23 maart
11 april
13 april
25 april
24 mei
1 juni
8 juni
19 juni
10&11juli
15,16 aug
27 sept
29 sept
31 okt
4 nov
15 nov
11 dec
21 dec

activiteit
BANKSY TT (cultuur) Beurs van Berlage
Afsluiting Track the Talent en certificaatuitreiking
ZIN voorstelling Qpido (verdiepend theater)
Theater workshops Veder ihk van Blend-project

deelnemers
11
8
10
18

Bioscoop Tuschinski
Optredens theater Veder verpleeghuizen Amsterdam
(demente bejaarden)
YOGA workshop en gezond eten DBHuis
Extreem gelijk interactieve theatervoorstelling
Workshop zelfverdediging
SPA welness
Cultuurkoken DBHuis
Virtual Reality 3D bios
Bounce
Bingo DBHuis
Training ‘this is me’ met verblijf in Assel (verdieping)
Summer Dance 4 ever
Fotoshoot maatjeskoppels
Stedelijk Museum workshop
Halloween DBHuis
Museumn8
Extreem Gelijk (herh 11 april)
eindejaarsfeest
Bowlen
TOTAAL

19
6
14
gecancelled
14
18
10
18
13
15
14
20
4
6
8
21
5
16
20
288

2. DO Jonge moeders en/of jonge vaders maandelijkse activiteit
datum
28 jan
1 febr
14,11,18 mrt
16 maart
26 april
17 mei
27 mei
juni
15 juli
Aug
26 okt
26 nov
6 dec
16 dec

19

activiteit
Candy Castle
kinderbios
Fotoproject ING
Brandweer Dag op DBHuis
Muziekworkshop Muziek a/h IJ
Publieks opening foto tt GVBpont
Artis Jonge Vaders
x
Golden Dress fotoshoot (JM + JV)
Artis
Babyzwemmen (+ 1 JV)
poppentheater
Sinterklaas
Jumpsquare Jonge Vaders
TOTAAL

deelnemers
21 + 33
12 + 9
5 + 10
11 + 14
9+4
8 + 10 (3 feestelijke afvaarten CS-NDSM vv)
8+8
21 + 12
20 + 30 (Combi met JM inloop)
8+4
4+2
13 + 17 (Combi met JM inloop)
7+7
147 + 160

3. INLOOP jonge moeders
datum
4 jan
1 febr
1 mrt
5 april
3 mei
juni
26 juli
2 aug
6 sept
4 okt
1 nov
6 dec

Soort activiteit
Crea armbandjes maken
kinderbios
Knutselen met wc rollen
schminken
Fotolijstjes maken
x
beautymiddag
Artis (tevens MA)
Cupcakes maken
Wenskaarten maken
Borden beschilderen
Sinterklaas (tevens MA)
TOTAAL

Aantal deelnemers
4+4
12 + 9
8+7
8+3
8+3
9+2
(20 + 30)
5+2
4+2
3+1
(13 + 17)
61 + 43

4. DO maatjes
Aantal koppels
12
4
3

opdracht
Vrije tijd
Focusproject (ism Radar)
sport

2
3
10
21 nw 2017 + 3 uit 2016

overig
Nog steeds doorlopend uit 2016
Afgerond uit 2016
TOTAAL

verloop
waarvan 5 vroegtijdig gestopt
3 preventief, 1 uitstroom
Minder omdat ONeFit credits
overeenkomst is beëindigd
Studiebegeleiding, zingeving
In nov en dec 2016 gestart

5. LEARN organiseermaatjes
dec16-jan
jan
Jan-febr
Febr-mrt
Febr-mrt
Mrt-juni
Febr-mrt
Mrt (juni)
Apr-juli
Mei

Bansky
Candy Castle
Kinderbios
brandweer
Yoga
Rechten van JV zonder omgang met kids
beautymiddag
Colorrun
Fotoshoot Golden Dress
babyzwemmen

juni
Mei-juni
sept

bingo
Bounce
Open podium-talentenjacht

Sept-okt
Okt-nov
Nov-dec
dec

babyzwemmen
Stedelijk museum bezoek
Sinterklaas
JumpSquare
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Stag + jj
Stag + jm
Vrijw + jm
Vrijw + jm
Stag + jj
Vrijw + JV
Stag + jj
Niet van de grond gekomen
Stag + jm
Niet gelukt- verplaatst nr okt in
andere combi
Vrijw + jj
Vrijw + stag + jm
Vrijw + jj (niet van de grond
gekomen)
Stag + jm
Stag + jj
Vrijw + jj
stag + jv

6. SPEAK werkgroepen
werkgroep

onderwerp

1

7

G4 werkgroep incl verblijf Assel brainstorm
En Actie “laat zwerfjongeren uitsterven”
Werkgroep voorbereiding BOZ conferentie
en uitvoering
Werkgroep Huisvesting kwetsbare
doelgroepen
Meedenken met ontwikkeling van
jongerenapp in Amsterdam (Amber Krijt)
Erv desk. tbv voorlichting voortgezet
onderwijs (EDMO/VO)
LHBT
Met doorstroom naar MOVISIE project
“OOTS”(out of the Streets)
EU uitwisseling (Armenië)

8

This is me verdiepingstraining

9

5

10

Werkgroep koffietafel voorbereiding en
deelname
Werkgroep uitstroom (senior advisors)

11

Werkgroep VOG

4

12

2 Spraak (inspraak in de opvang)

2 ExpEx +
deelnemers
van

13

Mediagroep tbv voorlichtingsverzoeken (met
aparte training)
Invulling HvA college 18-/18+ (olv erv desk
Zarina Kalan)

4

Maandelijks vanaf
september
2 voorbereiding plus
conferentie
5 4 voorbereidend en
inmiddels een opvang
bezocht, wordt
vervolgd in 2018)
3

4

2

2
3
4
5
6
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Aantal
deelnemers
5
3

Aantal
bijeenkomsten
7 x + 2 daagse in
Assel
7x

4

3

3

3

8

7

3

2 met doorstroom
naar MOVISIE
overeenkomst
7 + 10 dgn
uitwisseling Armenië

7 (een
afgevallen en
vervangen)
9

4

Vrijwilligers/stagiaires/ED
aantal
10 afgerond in 2017
15 nieuwe aanmeldingen
12 schooljaar 2016-2017 en
11 schooljaar 2017-2018
4 desk bevordering
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vrijwilligers
vrijwilligers
stagiaires
Stage/training en ExpEx

2 + 2 dagen verblijf in
Assel
4 + koffietafel zelf

