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Inleiding 
2020 was in alle opzichten anders dan we vooraf hadden verwacht. Vanwege de coronapandemie 

hebben wij de deuren van het jongerencentrum een aantal weken moeten sluiten, en de rest van het 

jaar konden we slechts beperkt jongeren ontvangen. Vooraf aangegeven aantallen bezoekers en 

activiteiten hebben we niet kunnen halen. Toch kan er gezegd worden dat de doelstellingen 

grotendeels gehaald zijn.  

Doordat de reguliere activiteiten niet of slechts deels konden doorgaan, hebben we ons gericht op 

activiteiten die wél konden. Tijdens de lockdown in het voorjaar was dat met name straatwerk en 

individuele contacten met jongeren. In de zomerperiode was er meer mogelijk. We hebben een 

sportweek kunnen organiseren in de zomervakantie. 

Dát ons werk op alternatieve wijze, door heeft kunnen gaan, heeft grotendeels te maken met de 

inzet van jongeren. Meer dan ooit hebben we gebruik kunnen maken van hun ideeën, creativiteit en 

inzet.  

In 2020 hebben we onszelf opnieuw moeten uitvinden . In dit jaarverslag blikken we daarop terug. 

We hebben afgelopen jaar gemerkt dat we goed vindbaar zijn in de Noordoostpolder, voor jongeren, 

scholen en netwerkpartners. Dat merken we doordat we regelmatig benaderd worden met 

hulpvragen. Samen kunnen we jongeren bereiken, kennis delen en werken aan veilige plekken voor 

jongeren in de Noordoostpolder. 

 

Bevlogen, gedreven, trots en enthousiast zijn wij over het werk dat we ook tijdens deze vreemde 

omstandigheden mochten doen. Wij zien het als onze taak om een relatie met jongeren op te 

bouwen waardoor ze zich veilig voelen om hun verhaal te delen en zich daardoor gehoord voelen. De 

noodzaak voor ons werk wordt zichtbaar door de concrete hulpvragen van kwetsbare jongeren, die 

we in dit jaar extra sterk gezien en gehoord hebben.  

 

Met vriendelijke groet, Jettie Hijmissen, Teamleider YfC Emmeloord, Jongerencentrum Heelal  

 

N.B. alle namen van jongeren die in dit jaarverslag genoemd worden zijn gefingeerd. 
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Terugblik 2020 
Vol enthousiasme zijn we het jaar 2020 gestart. In de subsidieaanvraag voor 2020 hebben we 

beschreven wat onze ambities en plannen waren. De eerste maanden van 2020 zijn we daar mee aan 

de slag gegaan. En toen werd het 23 maart en moesten we het jongerencentrum sluiten.  

Tot eind mei is het jongerencentrum gesloten geweest en hebben we ons geconcentreerd op 

straatwerk, online activiteiten en individuele contacten.  

Vanaf juni is het jongerencentrum weer opengegaan voor kleine groepjes jongeren. Ingericht op een 

manier waarop de anderhalve meter gehandhaafd kon worden, geen verkoop van snacks en drinken. 

Het meidenwerk kon weer regulier doorgaan.  

Dit konden we zo doorzetten, ook tijdens de verzwarende maatregelen in het najaar, mede door de 

uitzonderingspositie voor buurtcentra waar kwetsbare mensen ontvangen kunnen worden. Dat 

jongeren onder 18 (toen) geen afstand hoefden te houden was ook een meevaller.  

15 december is de zware lockdown weer ingegaan, tot het eind van het jaar is het jongerencentrum 

weer gesloten en zijn de activiteiten online doorgezet.  

 

We zien dat jongeren het zwaar hebben in deze periode. Situaties die op spanning stonden 

escaleren, jongeren zijn meer dan voorheen neerslachtig, hebben concentratieproblemen, zijn 

lusteloos. Ze missen het sociale contact. We zijn trots op hoe ze zich staande houden, hoe ze coping 

mechanismen vinden, hoe ze thuis zo goed en zo kwaad als kan hun schoolwerk doen en hun 

contacten onderhouden. We hebben extra aandacht besteed aan het geestelijk welzijn van de 

jongeren door daar expliciet naar te vragen, veel één op één gesprekken te voeren of in kleine 

groepjes samen te komen.  

Dankzij een stabiel team bestaande uit jongerenwerkers, stagiaires en vrijwilligers en een steeds 

groter netwerk hebben we ons ook in het achterliggende jaar kwalitatief goed jongerenwerk kunnen 

bieden.  

  



3 

 

 

Overzicht activiteiten 
Heelal biedt een diversiteit aan activiteiten aan. De inloop en Femmetastic worden door gemeente 

Noordoostpolder gesubsidieerd. Andere activiteiten zijn het straatwerk met de brandweer bus als 

mobiele ontmoetingsplek (MOP) en de pannakooi, scholenwerk, Knabbel en Babbel en individuele 

coaching gesprekken. Voor sommige van deze activiteiten ontvangen we eenmalig budget van de 

gemeente, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van nieuwe ballen bij de pannakooi.  

 

Inloop 

3 dagen per week, 4 uur per dag is jongerencentrum Heelal open voor de inloop. Jongeren komen 

binnen voor een kop koffie of thee, een spelletje pool of FIFA. De inloop is de plek waar jongeren 

komen tijdens een tussenuur of na school. Vriendengroepen ontmoeten elkaar en er worden nieuwe 

vriendschappen gesloten. Jongeren van verschillende achtergronden ontmoeten elkaar en doordat 

ze elkaar dagelijks zien gaan verschillende groepen mixen. Jongerenwerkers spelen daar een actieve 

rol in door jongeren uit te nodigen voor een spelletje kaart of een potje voetbal.  De inloop is de plek 

waar jongerenwerkers de contacten leggen met jongeren en uitnodigen voor andere projecten.  

 

Elke dinsdag is het vaste prik dat Sara (17) langskomt. Uit een streng islamitisch gezin komt 

ze,  haar ouders mogen niet weten dat ze in Heelal is. De dinsdagmiddag is voor haar een 

uitlaatklep: ze ontmoet daar vrienden, heeft veel lol en plezier. Tegelijkertijd kan ze haar 

verhaal kwijt. Hoe ze tussen twee culturen leeft, hoe haar vader haar klein probeert te 

houden en wat haar dromen zijn.  

Tijdens de inloop bieden we regelmatig activiteiten aan 

waar jongeren op allerlei gebieden kunnen ontdekken waar hun talenten liggen op het gebied van 

sport, muziek, kunst of koken . Deze activiteiten worden vaak geïnitieerd en georganiseerd door 

jongeren. Op deze manier kunnen zij hun talenten en passie delen met andere jongeren en fungeren 

ze als een rolmodel.  
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Een grote groep bezoekers is afkomstig van de nt2 school Caleido (uit AZC Luttelgeest of met status). 

We proberen deze jongeren te betrekken bij de andere bezoekers en de activiteiten die aangeboden 

worden. Dat lukt in steeds meer gevallen, ook afhankelijk van het taalniveau van de individuele 

jongere. Elke maand wordt een evenement georganiseerd dat gericht is op het verbinden van 

verschillende culturen. Hier is later meer over te lezen.  

Femmetastic 

Over het algemeen zijn er meer jongens dan meiden tijdens de inloop. Om meer aanspraak te maken 

op meiden en in te spelen op hun behoeften bieden we meidenwerk. Bij Heelal heet dit Femmetastic. 

Daar vallen de meidengroepen bij buurthuis Revelsant en taalschool Caleido en het meidenevent 

onder.  

 

 

Meidenclub buurthuis Revelsant 

In de ‘Sterrenbuurt’ van Emmeloord staat het buurthuis Revelsant. Elke donderdagmiddag draait hier 

een meidenclub voor de meiden uit de buurt. Er komen gemiddeld 10 meiden. De meiden zijn van 

Marokkaanse en Antilliaanse afkomst en zijn tussen de 10 en 12 jaar. In 2020 is er een extra 

meidengroep gestart, om de steeds grotere groep meiden op te kunnen splitsen in leeftijd. Met de 

jongeren meiden worden vooral activiteiten aangeboden die gericht zijn op verbinding en het kwijt 

kunnen van energie.  Spelletjes, dansen en knutselen slaan goed aan bij de meiden. Bij de oudere 

meiden wordt een verdiepend programma aangeboden. Doormiddel van de voorbereidde 

activiteiten wordt geprobeerd om bewustwording en weerbaarheid op te bouwen rondom bepaalde 

thema’s zoals vriendschap, familie, zelfbeeld en en gezondheid.  

Deze middagen zijn heel intensief. In deze groep is veel onderlinge ruzie, wantrouwen en komen de 

meisjes uit instabiele thuissituaties. Toch is het mooi om te zien hoe de meiden jongerenwerker 

Karina in vertrouwen nemen, groeien in zelfvertrouwen en leren om rekening met elkaar te houden. 

De oudere meisjes vinden steeds meer de weg naar de reguliere activiteiten van Heelal.  

 

Meidenclub taalschool Caleido 

De jongens van Caleido komen graag bij Heelal, maar de meiden zien we weinig. Om ook met de 

meiden in contact te komen zijn we in 2018 met de meidenclub gestart. Het zijn hele waardevolle 

middagen waarbij gemiddeld 8 meiden komen. De Afghaanse, Eritrese, Syrische, Poolse en 

Somalische meiden vinden het heel fijn om als vrouwen onder elkaar samen te komen. Er leven bij 

hen heel veel vragen met name over relaties, liefde, seks, lichaam en cultuur. Wekelijks wordt een 

programma voorbereid om de meiden weerbaar en zelfbewust te maken. Ook dansen en spelletjes 

als stoelendans, Twister en Dobble zijn erg geliefd. De meiden voelen zich veilig, het schoollokaal is 
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de ´girlzone´ en er heerst solidariteit. In 2020 hebben we de meisjes regelmatig opgehaald van school 

en het programma in de meidenruimte bij Heelal plaats laten vinden, wat een grote stap is voor een 

aantal meisjes. Deze groep meisjes is hecht, respectvol en solidair naar elkaar en naar 

jongerenwerker Jettie. Meer en meer kunnen we deze meisjes ook inzetten voor het organiseren van 

activiteiten en komen zij ook naar de maandelijkse evenementen die worden georganiseerd om 

jongeren van verschillende culturen te verbinden (zoals het meidenevent). 

Tijdens de lockdown is geprobeerd om de meidengroep online plaats te laten vinden. Dat was erg 

ingewikkeld, we hebben ons toen gericht op individueel online contact. Ook hebben de meisjes thuis 

een verrassingstasje ontvangen.  

 

Meidenevent 

20 meisjes, 10 van Nederlandse afkomst en 10 met een andere afkomst kwamen in november naar 

Heelal voor het meidenevent. Het mocht precies volgens de toen geldende maatregelen.  

Samen eten en daarna verschillende workshops rond het thema ‘Who run the world?’ Er waren 

workshops over de kracht van positief denken, styling en identiteit en een indrukwekkend verhaal 

over vrouwenhandel en loverboys. Ondertussen was er ruimte voor ontmoeting. Mooi om te zien 

hoe meisjes toenadering zoeken en met elkaar in gesprek raken over de besproken onderwerpen. 

Vanwege het succes zullen we het meidenevent in 2021 meerdere keren organiseren.  

 

 

 

Activiteiten verslag overige projecten  

Straatwerk 

In 2020  is de jongerenwerker van Heelal ongeveer 70 keer op straat aanwezig geweest om contact 

te leggen met jongeren. Dit zijn over het algemeen de meest kwetsbare jongeren uit Emmeloord. 

Vanuit het contact met het jongerenwerk versterken kwetsbare jongeren hun eigen kracht en 

mogelijkheden. Waar nodig leiden jongerenwerkers toe naar professionele hulp en draagt 

jongerenwerk eraan bij dat problematiek niet verder escaleert. Onze jongerenwerkers hebben 

momenteel contact met circa 80 jongeren die zich regelmatig op straat bevinden.  

   

Het straatwerk van Heelal te herkennen aan een oude brandweerauto. Dit helpt om beter zichtbaar 

te zijn op straat en het straatwerk uit te breiden. Jongeren kunnen in de bus wat drinken en kletsen 

en bij regen schuilen. De bus is door zijn opvallende verschijning echt een ontmoetingsplaats voor 

jongeren. Het helpt ons om met meer vrijwilligers meer relationeel jongerenwerk te bieden.  
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De bedoeling was dat de bus eens per twee weken te vinden zou zijn nabij de Lange Nering met de 

bus en een pannakooi. Helaas kon dat vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. Wel 

hebben we tijdens de lockdown meerdere keren per week jongeren op straat opgezocht.  

 

Naast het straatwerk, hebben wij met betrekking tot het ambulante jongerenwerk ook geïnvesteerd 

in een breder netwerk van organisaties die ook met jongeren werken. Door onze kennis van jongeren 

hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het integrale overleg met de gemeente, politie, 

Carrefour en de leerplichtambtenaar. Vaak kenden wij de jongeren vanuit een andere situatie en 

wisten wij bijvoorbeeld waar zij hun tijd aan besteedde en hoe het thuis gaat. Hierdoor wisten we 

vaak hoe het met de jongeren zelf ging en konden met gedeelde informatie een gerichtere aanpak 

bedenken voor bepaalde (groepen) jongeren. We werken samen met het jongerenwerk van 

Carrefour en zijn soms samen op straat met de jeugdagent.  

We zijn er van overtuigd dat straatwerk een enorm belangrijke manier is om preventief 

jongerenwerk uit te voeren. 

 

Workshops op scholen 

Regelmatig wordt Heelal door scholen gevraagd om een workshop te verzorgen, in Heelal of in de 

betreffende school. Ook voor 2020 stonden een aantal workshops gepland, helaas heeft dit door de 

sluiting van de scholen en de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden.  

 

Knabbel & Babbel 

Knabbel & Babbel is een, door het Kansfonds gefinancierd,  project voor jongeren van 16 jaar en 

ouder en is gericht op het verbinden van jongeren van verschillende culturen, het aanbieden van 

verdieping en bespreken van maatschappelijke thema’s. De jongeren doen samen boodschappen en 

koken samen. Na het eten (Knabbel) worden op een interactieve manier allerlei thema’s behandeld 

(Babbel).  

In de loop van het seizoen van 2020 zijn we afgestapt van een vaste wekelijkse groep en organiseren 

we een maandelijks, groter evenement waarbij iedereen welkom is. Jongeren van verschillende 

culturele achtergronden worden gericht uitgenodigd. Voorbeeld van evenementen zijn een Hiphop 

optreden over een maatschappelijk thema met verwerking, een talentenshow en het meidenevent.  
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Individuele gesprekken 

Jongeren weten dat jongerenwerkers altijd beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek en maken 

hier graag gebruik van. Omdat velen al een vertrouwensband hebben opgebouwd, is dit vaak heel 

natuurlijk en vanzelfsprekend.  

Juist tijdens deze gesprekken worden problemen en onderliggende oorzaken zichtbaar. Daarnaast 

proberen we ook te ontdekken wat drijfveren en talenten zijn van jongeren om hen in hun kracht te 

zetten. We stimuleren ze om zulke krachten te gebruiken om een positieve(re) manier door bepaalde 

fasen heen te komen. Deze gesprekken worden met regelmaat gevoerd en zijn een belangrijk 

onderdeel van het relationeel en preventief jongerenwerk. 

 

Sportweken in de vakanties 

De laatste week van de zomervakantie van de basisschool zijn we 4 dagen rond het buurthuis 

Revelsant geweest voor een sportweek aan te bieden. Voetballen, basketballen, een buikschuifbaan, 

watergevechten, knutselen en dansen werd de kinderen aangeboden. Geholpen door 7 enthousiaste 

jongeren was het elke dag feest voor de kinderen. De week werd afgesloten met een 

pannenkoekenfeest waar ook de ouders voor werden uitgenodigd.  

Omdat het zo’n succes was, hebben we de sportweek in de herfstvakantie herhaald.  

 

 

 

 

Jongerenwerk tijdens de lockdown 

In maart 2020 vielen alle reguliere activiteiten van Heelal uit. Omdat we al snel merkten dat jongeren 

het contact nodig hadden hebben we ons gericht op online contacten en offline individuele 

contacten en straatwerk. Via de instagram pagina van Heelal hebben we online spelletjes 

aangeboden, we hebben video gebeld met jongeren, rondjes gewandeld met jongeren die het thuis 

zwaar hadden en zijn we met de bus de straat op geweest om groepen jongeren op te zoeken.  

 

Tijdens één van de busritjes kwamen we een jongen tegen die op blote voeten liep. We kennen hem 

goed. Hij vertelde dat hij tijdens een ruzie met zijn vader van het balkon gesprongen was omdat er 
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werd gedreigd met fysiek geweld. Geen tijd om sokken en schoenen aan te doen. In contact met 

‘Veilig Thuis’ is er een plek gevonden waar deze jongen voorlopig kon verblijven.  

 

Alle jongeren waar wij contactgegevens van hadden, hebben thuis een ‘je bent niet in je 

eendje’ tas gekregen. Dat was een mooie gelegenheid om de jongeren thuis op te 

zoeken, te inventariseren waar ze behoefte aan hebben en ze op de hoogte te brengen 

van de activiteiten van Heelal. Jongeren en ouders hebben dat erg gewaardeerd.  

 

Overzicht resultaten 
In de subsidieaanvraag voor 2019 is vastgesteld dat Heelal zich zou richten op de 

volgende doelstellingen: 

1. Het bieden van een veilige plek waar jongeren vertrouwensrelaties kunnen aangaan en 

ontwikkelen.  

2. Het signaleren van knelpunten op school en in het gezin van jongeren en de jongeren 

stimuleren om hier constructief mee om te gaan.  

3. Het uitdagen en stimuleren van jongeren om het beste uit zichzelf te halen. 

Deze doelen hebben verschillende graadmeters. Hier wordt naar gekeken in hoeverre doelen wel of 

niet zijn behaald.  

Doel 1 – veilige plek  

Het bieden van een veilige plek waar jongeren vertrouwensrelaties kunnen aangaan en ontwikkelen. 

Om het meetbaar te maken hebben we aangegeven dat 1) Heelal een veilige plek is als er een groep 

van rond de 25 jongeren vaker dan 2 keer per week bij Heelal komt en 2) er wekelijks twee 

individuele gesprekken gerapporteerd worden.  

Het aangaan van vertrouwensrelaties kan gemeten worden doordat we zien dat jongeren een 

wederkerige relatie met de jongerenwerkers ontwikkelen.  

Daarnaast zijn jongeren vriendschappen en relaties aangegaan waar onderling vertrouwen heerst, 

waarbij jongerenwerkers een voorbeeld- en coachende functie hebben.  

 

Resultaat 

Van februari tot maart hebben we de inloop regulier kunnen draaien en tussen de 10 en 30 jongeren 

per dag kunnen ontvangen. Elke dinsdag t/m vrijdag kwamen jongeren uit Emmeloord en omgeving 

binnen voor een kop koffie, om te ontspannen of een spelletje te spelen. Heelal is een 

ontmoetingsplek voor vriendengroepen.  Van vrijwel alle jongeren kennen we de naam en met 
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iedere jongere maken we contact. Dit is afhankelijk van wat de jongeren willen, de ene keer is dit 

intensief en de andere keer vluchtig. 

 

Tussen maart en juni hebben we geen inloop kunnen draaien. In het voorgaande hoofdstuk hebben 

we beschreven welk jongerenwerk we in die periode hebben kunnen bieden.  

Na de zomervakantie konden we wel weer inloop draaien – 3 dagen per week- maar doordat we 

slechts beperkt jongeren konden ontvangen hebben we geen 30 jongeren per dag kunnen 

ontvangen. Vanwege het grote deel online lessen van veel scholen zijn jongeren van buiten 

Emmeloord ook niet in de buurt en is het lastiger voor hen om een bezoekje te brengen.   

 

Van alle bezoekers is er een kern van ongeveer 30 tot 35 jongeren die we meerdere keren per week 

ontmoeten. Van deze groep zijn we van ongeveer 25 jongeren goed op de hoogte van hun 

persoonlijke omstandigheden. Dit zijn ook de jongeren waar we individuele gesprekken mee voeren. 

Vaak gaan we hier even apart voor zitten, maar soms vinden deze gesprekken gewoon plaats aan de 

bar, op de bank of tijdens een spelletje aan tafel. Vrijwel dagelijks hebben we een jongere gesproken 

die deelt over wat er speelt in zijn of haar leven. Dat kan gaan over dingen die spelen qua 

gezondheid, school en gezin maar ook over wat er speelt in hun hart: blijdschap, zorgen, 

onzekerheden en pesterijen. Omdat de jongerenwerkers relationeel werken, is het heel natuurlijk 

dat zij terugkomen op wat de jongeren verteld hebben. Vrijwel altijd vindt er een vervolggesprek 

plaats.   

 

Tijdens het meidenevent maken we kennis met Rianne. Uitgelaten is ze, als ze merkt dat er 
meiden zijn die met haar willen optrekken. Al snel verteld ze over haar thuissituatie waar 
seksueel geweld heeft plaatsgevonden en veel ruzie is. Elke week komt ze praten met Karina. 
Op een dag loopt ze weg en belt de jongerenwerker. Via een docent van school kan een 
slaapplek geregeld worden. Vervolgens wordt ze uit huis geplaatst. Karina onderhoud het 
contact nu per telefoon. Het is waardevol dat Karina naar Rianne kan luisteren, kan 
stimuleren om activiteiten te ondernemen en haar therapie serieus te nemen. 

 

Naast het bieden van een veilige plek en het voeren van individuele gesprekken stimuleren we 

jongeren onderling ook in het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Dit is een belangrijk 

thema in de meidengroepen en andere activiteiten. We besteden aandacht aan zelfwaarde, 

vriendschap, wederkerigheid en respect.  

Vriendschap is bij de meidenclub een thema dat regelmatig terugkomt. Hoe ga je om met 
elkaar en wat kan nog wel en wanneer worden grenzen overschreden. Dat laatste gebeurt 
met regelmaat. Bijvoorbeeld toen één van de meiden, voor haarzelf voor de grap, tegen een 
ander meisje zei dat ze een dik hoofd had. Het andere meisje voelde zich gekwetst en trok zich 
terug. Zulke momenten grijpt de meidenwerker aan om de meiden een spiegel voor te 
houden. In dit geval vroeg de meidenwerker of het een leuke grap was of dat ze eigenlijk te 
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ver ging hiermee. Vervolgens geeft de meidenwerker aan welk gedrag wel geaccepteerd 
wordt en welke niet. Doordat de meidenwerker veel investeert in de meiden en ze zo een 
relatie van wederkerigheid opbouwt, zijn de meiden ook bereidt om hiernaar te luisteren. 
 

Naar deze resultaten kijkend kunnen we concluderen dat Heelal een veilige plek is waar jongeren 

vertrouwensrelaties aangaan en kunnen ontwikkelen. Dit wordt het sterkst geïllustreerd doordat er 

sinds september een grote nieuwe groep komt bij Heelal waarmee jongerenwerkers individuele 

gesprekken voeren. Dit laat zien dat er in korte tijd een vertrouwensband is opgebouwd en 

uitgediept wordt.  

 

Doel 2 – Signaleren knelpunten  

Het signaleren van knelpunten op school en in het gezin van jongeren en de jongeren stimuleren om 

hier constructief mee om te gaan.  

Bij dit doel is aangegeven dat het behaald is als er 1) vanuit de rapportages een beeld geschetst kan 

worden van de knelpunten waar jongeren tegenaan lopen op school en in hun gezin en 2) jongeren 

handvatten hebben gekregen om hier mee om te gaan.  

 

Zoals bij doel 1 beschreven voelen jongeren zich vrij om te vertellen wat er speelt in hun leven. Bij 

Heelal ontmoeten wij veel kwetsbare jongeren waarbij op verschillende vlakken in hun leven 

knelpunten zijn.  

• Specifiek voor dit jaar is dat we ernstige zorgen hebben over het welzijn van jongeren tijdens 

de coronacrisis. We merken dat veel jongeren lusteloos zijn, weinig energie hebben, de crisis 

als uitzichtloos ervaren en neerslachtig zijn. Voor vrijwel alle jongeren geldt dat ze moeite 

hebben om zich te concentreren tijdens de onlinelessen, dat ze motivatieproblemen hebben 

en geen plezier meer hebben in school. De slechte schoolresultaten zorgt voor stress en 

conflicten met ouders.  

• Gezinssituaties - Ouders die gescheiden zijn, opnieuw een relatie hebben, verdriet hebben, 

ruzies thuis en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. We merken dat het veel invloed 

heeft op het welzijn van de kinderen, vooral tijdens de lockdown periode ontstonden 

schrijnende gevallen.  

• Verslavingen - Al op jonge leeftijd (13,14 jaar) is het heel normaal om te blowen. In Heelal 

hebben we een ‘no-drugs’ beleid, op het terrein van Heelal is blowen verboden, drugsbezit 

en onder invloed zijn van drugs in Heelal is verboden. Dat levert veel discussie op, regelmatig 

moeten we jongeren wegsturen. Daarbij proberen we altijd het gesprek aan te gaan, waarbij 

ons opvalt hoe normaal jongeren het vinden om soft drugs te gebruiken.  
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Nog meer dan aan softdrugs zijn jongeren verslaafd aan sigaretten. Ook hier valt op hoe jong 

ze zijn wanneer ze beginnen met roken.  

Een klein aantal jongeren die wij kennen (2 à3) zijn verslaafd aan gokken.  

Een behoorlijk aantal jongeren is uren per dag aan het gamen. Dit heeft invloed op hun 

nachtrust, gezondheid, schoolprestaties en sociale relaties.  

• Schooluitval voor veel kwetsbare jongeren is het lastig om zich thuis of op school te 

concentreren. Ze missen de motivatie en steun thuis om zich voldoende in te zetten om 

goede prestaties te halen. Wat verder opvalt is dat ze daar onverschillig onder lijken te zijn. 

Wanneer wij aanbieden om te helpen met een planning of huiswerkbegeleiding, nemen ze 

dat aanbod vaak in eerste instantie niet aan omdat ze geloven dat het geen zin meer heeft.  

• Schulden - Mooie kleding, nieuwe schoenen, met je vrienden uitgaan, roken, een nieuwe 

telefoon. Dit in combinatie met weinig inzicht in geldzaken levert gauw problemen op. We 

ontmoeten jongeren die het moeilijk vinden om met geld om te gaan en die zich in de 

schulden steken om overal aan mee te kunnen doen. 

• Seksuele grensoverschrijding. We horen (te) veel verhalen van meisjes en een jongen die te 

maken krijgen met seksuele intimidatie, incest en seksueel misbruik. Waar we vooral van 

schrikken dat meisjes soms lijken te denken dat het ‘erbij hoort’, of dat ze er zelf debet aan 

zijn.  

• ‘Anders’ zijn - Bezoekers van Heelal zijn jongeren die zich vaak op veel plekken een 

buitenstaander voelen. Heelal is daardoor aantrekkelijk voor hen omdat ze daar jongeren 

ontmoeten die ook buiten de groep vallen.  Het is opvallend hoe makkelijk jongeren zich 

kunnen aansluiten in een vriendengroep van Heelal.  

Toch blijven jongeren worstelen met ‘anders zijn’ in alledaagse situaties.  

 

In de gesprekken die we voeren met de jongeren proberen we te achterhalen wat de oorzaken zijn 

van hun problemen en proberen we ze handvatten aan te reiken die bij de jongere past en die hen 

helpt om iets aan problemen te doen. Soms zijn dit ook wel stevige gesprekken waarin we jongeren 

een spiegel voorhouden wat voor invloed hun keuzes hebben en proberen we ze in te laten zien dat 

andere keuzes een betere uitkomst hebben.  

 

Als een jongere bijvoorbeeld schulden maakt, proberen we in de gesprekken inzichtelijk te maken 

voor de jongere zelf waar hij zijn geld allemaal aan uitgeeft en of dit daadwerkelijk nodig is. Of we 

helpen ze om een sollicitatiebrief te schrijven zodat ze doormiddel van werk extra inkomsten kunnen 

verwerven. Op deze wijze krijgen jongeren zowel een luisterend oor als handvatten aangereikt om 
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iets aan hun situatie te doen. We merken dat jongeren ook echt behoefte hebben aan handvatten en 

het fijn vinden als we die bieden. Sommige jongeren kiezen er namelijk bewust voor om naar Heelal 

te komen of nemen contact met ons op om advies te vragen over bepaalde zaken. 

 

Concluderend, van de indicatoren is af te leiden dat Heelal knelpunten op school en in het gezin van 

jongeren signaleert. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd om hier constructief mee om te gaan.  

 

Doel 3 – Uitdagen en stimuleren  

Het uitdagen en stimuleren van jongeren om het beste uit zichzelf te halen.  

Daarbij hebben we aangegeven dat dit doel is behaald als: 

1. Er tijdens de individuele gesprekken gestuurd wordt op eigen verantwoordelijkheid en 

jongeren worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.  

2. Er jaarlijks 30 meisjes meedraaien in één van de Femmetastic groepen. 

3. Als er jaarlijks één project ontstaat dat door jongeren geïnitieerd is. 

4. Er bij alle projecten een junior vrijwilliger meedraait. 

5. Er bij het eindfeest 10 jongeren betrokken zijn.  

 

1) Tijdens de individuele gesprekken gestuurd wordt op eigen verantwoordelijkheid en jongeren 

worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen 

Wanneer wij jongeren spreken die vertellen over knelpunten op school of thuis horen wij maar één 

kant van het verhaal. En dat is wat jongeren waarderen van Heelal: onafhankelijk van school, ouders 

en instanties. Wat jongerenwerkers wel consequent doen is het perspectief van de andere partij 

aanbrengen in een gesprek. Jongeren zijn geneigd te externaliseren: de oorzaak van een problemen 

buiten zichzelf leggen. Tijdens gesprekken vragen wij altijd hoe een jongere de situatie zou willen 

zien, hoe er verandering aangebracht kan worden en wanneer de jongere dat gaat doen. Soms 

maken we daar een stappenplan bij of helpen we de jongeren de eerste stap te nemen. Zoals bij doel 

2 ook al beschreven is reiken we hiervoor concrete handvatten aan.  

 

Marco is door zijn ouders op straat gezet en woont tijdelijk bij een vriend in huis. De maanden 
erna heeft hij geen contact met zijn ouders terwijl hij met name zijn moeder wel mist. Volgens 
hem zijn zij degenen die toenadering moeten zoeken. In gesprekken met hem proberen we 
hem zich in te laten leven in de situatie van zijn ouders en zijn ouders te vergeven. Dat is een 
moeizaam proces, maar stapje voor stapje wordt de relatie weer hersteld en kan hij daar 
weer over de vloer komen.  

 

2) Jaarlijks draaien er 30 meisjes mee in één van de Femmetastic groepen. 
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In 2019 hebben er op 2 locaties Femmetastic groepen gedraaid. In buurthuis Revelsant en op 

taalschool Caleido. Naast eigen materiaal, werken we uit de methode ‘SuperWoman’. SuperWoman 

is erop gericht om meiden tussen de 12 en 18 jaar weerbaar te maken en hen te empoweren om hun 

talenten te ontwikkelen. Meiden leren door SuperWoman om grenzen te stellen, voor zichzelf (en 

hun gezin) te zorgen en hun talenten in te zetten in de maatschappij. In totaal hebben we rond de 30 

meiden ontvangen op een Femmetastic middag of avond. Tijdens het meidenevent hebben we 

kennis gemaakt met 5 nieuwe meiden die na de lockdown ook deel zouden kunnen nemen aan een 

femmetastic groep.  

 

 

3) Jaarlijks ontstaat er één project dat door jongeren geïnitieerd is 

Dit doel is niet behaald in de zin dat er een nieuw project gestart is op initiatief van jongeren. 

Vanwege de lockdown en andere beperkingen was hier geen mogelijkheid toe. Wel hebben we een 

aantal jongeren die actief zijn in het organiseren van activiteiten en met ideeën komen.  

 

4) Bij alle projecten draait een junior vrijwilliger mee 

 Er zijn regelmatig jongeren die aangeven dat ze hun (maatschappelijke of reguliere) stage bij Heelal 

willen lopen. In 2020 hebben 5 jongeren stage gelopen bij Heelal. Een aantal komen van middelbare 

scholen, maar ook van het MBO en het HBO hebben stagiaires meegewerkt. Naast stagiairs zijn er 

jongeren die we vragen om vrijwilliger te worden. Daar maken we graag gebruik van want het is een 

mooie kans om in te zetten op talentontwikkeling. In 2020 hebben 5 jongeren als vrijwilliger 

meegewerkt bij Heelal. Samen met de jongere bespreken we waar de jongere ingezet wil worden en 

wat hij of zij wil leren. We zien dat jongeren dat mooi vinden, en dat ze groeien in sociale 

vaardigheden en zelfvertrouwen.  

  

onze jongste vrijwilliger, 12 jaar.  
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De meeste vrijwilligers draaien mee met de inloop, maar ook bij het meidenwerk en het straatwerk 

worden jongeren ingezet. Tijdens de sportweek in de zomervakantie en herfstvakantie hebben we 

hulp gehad van 7 jonge vrijwilligers. Zij zijn geen bezoekers, maar hebben zich aangemeld na een 

oproep in de kerken in Emmeloord.  

We ervaren wel dat het soms lastig is om jonge vrijwilligers verantwoordelijkheid te geven. Ze 

houden zich niet altijd aan afspraken, komen regelmatig niet of te laat en zijn niet altijd actief 

aanwezig. Toch is het waardevol en leerzaam voor hen (en ons) om ze te betrekken bij activiteiten.  

 

5) Bij het eindfeest zijn 10 jongeren betrokken 

Aan het eind van elk schooljaar organiseert Heelal een eindfeest. Vanwege de toen geldende 

maatregelen hebben we helaas geen eindfeest kunnen organiseren. Op dat moment hebben we 

ervoor gekozen om het eindfeest naar het eind van 2020 te verplaatsen, er geen rekening mee 

houdende dat we dan alsnog te maken zouden hebben met maatregelen. We hopen in 2021 weer 

een feest te geven.  

 

Aan de hand van de indicatoren kunnen we concluderen dat jongeren in Heelal worden uitgedaagd 

en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dat is terug te zien in de individuele gesprekken 

die worden gevoerd waarin wordt gestuurd op eigen verantwoordelijkheid en jongeren worden 

aangemoedigd het beste uit zichzelf te halen. Ook bij de Femmetastic groepen waar rond de 30 

meiden meedraaien voor de meiden uitgedaagd en toegerust om zich te ontwikkelen. Tijdens de 

sportweek zijn jongeren heel actief geweest, hebben zich daar in kunnen ontwikkelen in het nemen 

van initiatief, orde houden, ingrijpen bij ruzies en individuele aandacht geven aan kinderen.  Ook 

junior vrijwilligers die op projecten meedraaien zijn bezig in hun eigen ontwikkeling.  
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Medewerkers overzicht  
Teamleider/jongerenwerker Jettie Hijmissen (20 uur): Houdt overzicht op 

het jongerenwerk. Schrijft fondsaanvragen, subsidieaanvragen en 

rapportages, maakt begrotingen en houdt overzicht op de in-en uitgaven, 

vergadert met het bestuur, geeft  begeleiding aan medewerkers en houdt 

contact met netwerk. Draait op donderdag de inloop en op vrijdag een meidenclub.  

 

Jongerenwerker Karina Groothuis (16 uur): Begeleidt vrijwilligers en stagiaires, 

verzorgt PR & communicatie. Projectcoördinator Knabbel&Babbel, draait op 

dinsdag de inloop en op donderdag een meidenclub.  

  

 

 

Jongerenwerker Matthijs Winter (16 uur): Tweewekelijks overleg met gemeente, politie, leerplicht. 

Ambulant straatwerker op donderdag en vrijdag. Draait op vrijdag de 

inloop.  
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Bijlage 1: Resultaten overzicht 
  

  Doelstelling  

(subsidieaanvraag) 

werkplan 2020  

Realisatie doelstellingen 2020 

  
Aantal 

projecturen  

Gem. aantal 

jongeren 

per week  

Aantal 

projecturen  

Gem. aantal 

jongeren per 

week  

Nieuwe 

jongeren in 

2019  

Jongens  Meisjes  

Inloop*  480 100 356 50 35 71% 29% 

Femmetastic*  

Revelsant 
120 10 90 12 6 0% 100% 

Caleido 120 12 90 10 12 0% 100% 

         

Ambulant  185 24   216 17 42 nb nb 

Straat  80 12 116 15 37 78 22 

School  25 10(p/k) 0  0   

Spoor/individuele 

gesprekken 
80 2 100 2 5 45% 55% 

        

Knabbel&Babbel 160 12 100 10 25 70% 30% 

*gesubsidieerde projecten   

  

  
 


