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Inleiding en terugblik 2021 
Als we terugdenken aan het jaar 2021 voor jongeren, komen er een aantal woorden naar boven: 
doorzetten, opkrabbelen, aanpassen, uitstellen, afstand, verveling en moedeloosheid. Want waar in 
2020 corona nog ‘nieuw’ en ‘spannend’ was, was 2021 het jaar waarvan we gehoopt hadden dat het 
voorbij was, maar wat alsnog een coronajaar was. We merkten dat bij jongeren de rek eruit was. De 
motivatie was op, de uitzichtloosheid sloeg toe, schoolprestaties gingen achteruit. Welke impact we 
nog meer opgemerkt hebben, beschrijven we verderop in dit jaarverslag.  

Tegelijkertijd was 2021 ook een heel mooi jaar. Waar jongeren gretig waren om elkaar te ontmoeten. 
Waar we samen koningsdag, Pasen en kerst vierden en jongeren de samenwerking zochten om zelf 
activiteiten te organiseren. Waar jongeren met hun huiswerk kwamen zodat ze elkaar konden 
motiveren. We hebben gemerkt dat sociale ontmoeting een herwaardering heeft gekregen.  

We zijn ontzettend dankbaar dat de gemeente Noordoostpolder ons al die tijd gesteund heeft om 
open te blijven. Ook op momenten dat vrijwel alles dicht was, mocht het jongerencentrum 
openblijven. Dat heeft veel betekend voor ons en voor jongeren. We hebben meer dan eens 
gehoord: ‘gelukkig kunnen we naar Heelal’.  

In dit jaarverslag vertellen we over hoe we de subsidiedoelstellingen hebben bereikt en signaleren 
we trends en ontwikkelingen.  

Bovenal willen we jongeren een stem geven. Vertellen over wat zij meemaken, wat zij belangrijk 
vinden, nodig hebben en waar zij van genieten. Zodat we kunnen blijven afstemmen hoe jongeren in 
Emmeloord en omgeving kunnen blijven ontwikkelen tot gezonde, weerbare en zelfstandige burgers 
van de Noordoostpolder.  

Veel leesplezier gewenst, 

Jettie Hijmissen, teamleider Youth for Christ Emmeloord 
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Overzicht activiteiten 
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. Het 
is de basis voor relationeel werken.  
 

Elke dag stipt om 13 uur staat Bas (14) voor de deur. Op school gaat het niet lekker, thuis ook 
niet. Halve dagen gaat hij naar school, meer lukt niet. Bij Heelal is hij er van start tot sluit. Hij 
is druk, vervelend, luistert slecht, maakt dingen kapot. Het kost ons moeite om geduldig en 
vriendelijk te blijven maar we willen hem niet wegsturen omdat hij overal wordt 
weggestuurd. Tot we op een dag opmerken dat hij steeds meer contact maakt. Hij komt even 
naast je zitten, wil helpen met koken, ruimt zijn beker uit zichzelf op. Niet dat het vanaf dan 
allemaal soepel loopt, maar het zijn mooie momenten om te merken dat hij zich open gaat 
stellen.  

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.  

 
Koningsdag 

 
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.  
Dit jaar is er een groep van ongeveer 15 jonge bezoekers die voor het eerst bij Heelal komt, zij komen 
dagelijks. Dat maakt de groep bezoekers jonger en diverser.  
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Femmetastic 
Over het algemeen zijn er meer jongens dan meiden tijdens de inloop. Om meer meiden te leren 
kennen en in te spelen op hun behoeften bieden we meidenwerk aan. Bij Heelal heet dit Femmetastic. 
Daar vallen de meidengroepen bij buurthuis Revelsant en taalschool Caleido en het meidenevent 
onder.  
 

 
Meidenclub buurthuis Revelsant 
Op donderdag wordt in Revelsant in het buurthuis en op straat meidenwerk uitgevoerd.  
2021 was voor het meidenwerk een roerig jaar. Door Covid-19 kon de meidenclub soms niet 
doorgaan of konden de meiden zelf wegens quarantaine niet komen. Daardoor was de groepsgrootte 
ook wisselend. Aan het begin van 2021 kwamen er wekelijks gemiddeld 12 meiden. Halverwege het 
jaar gingen een aantal oudere meiden naar de middelbare school waardoor ze niet meer naar de 
meidenclub konden komen vanwege tijdstip of huiswerk. Een aantal van deze meiden zien we nog 
wel terug in Heelal. De relatie die we al hebben opgebouwd tijdens het meidenwerk in Revelsant is 
daarom erg waardevol.  
Sinds de tweede helft van 2021 komt er bij de meidenclub in het buurthuis een vaste groep van 8 
meiden. De meeste meiden zijn 10 à 11 jaar. Doordat de meiden nog jonger zijn, zijn de activiteiten 
vooral gericht op (actieve) spelletjes en knutselen. Tussen de afwisseling van de activiteiten proberen 
we de meiden nog een stuk diepgang mee te geven en dit ook in spelvormen te verwerken. 
Sinds september zijn we ook gestart met het ontmoeten van meiden op straat in de Sterrenbuurt. 
Eens in de twee weken zitten we met de meiden in het buurthuis. De andere week doen we op straat 
activiteiten. Hierdoor ontmoeten we meer meiden en bouwen we ook alvast met jongere meiden 
een relatie op die later in het buurthuis met het meidenwerk mee kunnen draaien.  
Soms zijn de activiteiten op straat gezamenlijk met de jongens, waarbij de meidenwerkers wel extra 
aandacht hebben voor de meiden. Andere keren doen we met de meiden apart een activiteit. Op die 
manier ontmoeten we meer meiden en krijgen we ook een breder beeld van het gedrag dat ze 
vertonen en hun sociale omgeving waarin ze opgroeien. Dit kunnen we dan weer meenemen in het 
vormgeven van het programma van het meidenwerk in het buurthuis.  
We zien qua gedrag een groot verschil tussen hoe de meiden zich op straat gedragen en in het 
buurthuis. Op straat zien we dat de meiden zich harder en grover gedragen, ze uitten zich dan 
bijvoorbeeld met meer verbaal geweld. Tijdens de meidenclub weten ze dat dit absoluut niet 
geaccepteerd wordt en dat ze anders weggestuurd worden. Hierdoor zien we dat de veiligheid 
tijdens het meidenwerk in het buurthuis beter is. 
Tegelijkertijd helpt het ons om de meiden juist op straat ook weerbaar te maken en ze gedragingen 
voor te doen hoe ze weerbaar kunnen zijn zonder dat er verbaal of non-verbaal geweld gebruikt 
hoeft te worden. Hier willen we in 2022 ook op voortborduren.  

 

 
 

Meidenclub in buurthuis Revelsant 
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Meidenclub taalschool Caleido 
De jongens die op taalschool Caleido zitten, 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 op het 
Caleido, de internationale schakelklas van het Zuijderzee college.  
Vanwege de lockdown was het in 2021 lange tijd niet mogelijk om op school te komen voor de 
meidenclub. Met de meiden die we kennen van de meidenclub hielden we wel contact via app en 
fysiek in Heelal. Na de lockdown zijn we weer van start gegaan met de meidenclub in de school, maar 
omdat de klassen elke dag op verschillende momenten uit zijn (voorheen was dat op één dag per 
week dezelfde tijd) is het moeilijk om de meiden te verzamelen in het lokaal. Vaak waren er maar 2 
of 3 meiden aanwezig, die vaak al weer snel weg moesten omdat ze opgehaald werden door een taxi. 
In gesprek met de zorgcoördinator hebben we besproken dat het goed zou zijn om de meiden naar 
Heelal te laten komen voor het meidenwerk. Om dat te stimuleren zijn in september en oktober alle 
klassen van Caleido naar Heelal gekomen voor een introductie. Er is toen een meideninloop op 
donderdagmiddag geïntroduceerd, waar zowel Nederlandse meiden als vluchtelingmeiden welkom 
zijn. Een stagiaire van Syrische afkomst kon hier een mooie rol in spelen. Er ligt iets klaar om te 
maken of een spelletje en meiden kunnen in- en uitlopen, jongens zijn niet welkom. Er is hier niet 
altijd veel behoefte aan. De meiden die naar Heelal mogen komen van hun ouders, voelen de vrijheid 
om in de reguliere inloop te zijn. Nederlandse meiden vinden jongens veel te interessant om alleen 
met meiden in een naastgelegen ruimte te zijn.  
We hebben er voor gekozen om een jongerenwerker en 2 stagiaires (allen vrouwelijk) op 
donderdagmiddag de taak te geven om extra aandacht te geven aan meiden. In de meidenruimte is 
een jongerenwerker aanwezig. Vrijwel altijd komen er meiden binnen om hun verhaal te vertellen of 
hangen er groepjes meiden rond. Op deze manier hebben we meer contact met meiden dan 
wanneer we er een speciale activiteit voor organiseren.  
 

H. is een meisje dat 4 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland is gekomen. We hebben haar 
ontmoet bij het meidenwerk op Caleido. Ze studeerde heel hard en probeerde zoveel mogelijk 
met Nederlandse mensen in contact te komen. Nadat ze Caleido had afgerond kwam ze op de 
Entree opleiding van het MBO en kreeg ze een vriend, een Syrische jongen die in Duitsland 
woont, waar ze super verliefd op was. Na hun trouwen zouden ze in Duitsland gaan wonen. 
Enige tijd later zag ze er slecht uit, ze was stil en moe. In een gesprekje vertelde ze dat ze erg 
aan het twijfelen was over haar relatie. “Syrische jongens zijn ontzettend lief en zorgzaam, je 
mag alles van ze. Tot je getrouwd bent, dan mag je toch niet werken, moet je bedekkende 
kleren aan en je voegen naar de Arabische tradities. Ik ben zo bang dat dat met mij ook gaat 
gebeuren.” Enige tijd later komt haar vriend naar Heelal om haar op te halen. Ik spreek hem 
in het Duits aan en merk dat zijn Duits heel beperkt is. Ik bespreek met H. dat ik het zo zonde 
vind dat zij naar Duitsland gaat verhuizen terwijl ze hier al zo ingeburgerd is en haar familie 
hier ook woont. Na lang wikken en wegen neemt ze het besluit dat ze haar vriend verteld dat 
ze een jaar wacht met trouwen en dat ze hem gaat vertellen dat ze in Nederland wil blijven 
wonen.  

 
Meidenevent 
Dit jaar hebben we twee keer een meidenevent georganiseerd. De eerste keer was het thema ‘Lift up 
your voice’. Er was een spreker die meiden leerde hoe ze door middel van Geweldloze Communicatie 
hun emoties konden herkennen en hun behoeftes konden uitspreken, en een stemcoach. De 
stemcoach vertelde hoe meiden hun stem konden gebruiken en wat hun lichaamshouding daar mee 
te maken had.  
Het tweede meidenevent was midden in een strenge lockdown.  
Met 15 meiden die we goed kennen hebben we het gehad over kwetsbaarheid en het delen van 
zorgen. Onze stagiaires deelden een verhaal over waar zij mee worstelen, hoe ze staande blijven en 
hoe het delen van hun verhaal positief gewerkt heeft. Naar aanleiding van deze verhalen kwamen de 
meiden ook met hun verhalen: van onzekerheid, problemen thuis en psychische problematiek tot 
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verwaarlozing en mishandeling.  
Daarna hebben we met de meiden 'over de streep' gedaan. Er werden vragen gesteld als 'stap over 
de streep als je wel eens bent gepest', of 'stap over de streep als je te maken hebt gehad met een 
ziek familielid'.  Het was hartverscheurend om te zien waar de meiden mee te maken hebben in hun 
leven.  
We hebben afgesproken dat we als zussen voor elkaar willen zijn: niet oordelen maar ondersteunen, 
opkomen voor elkaar, ons kwetsbaar durven opstellen. Volmondig stemden de meiden daarmee in, 
en  we hebben  erop geproost met kinderchampagne.  

 
Meidenevent 

 

Extra activiteit op donderdagavond 
Halverwege vorig jaar werden er extra financiën beschikbaar gesteld voor jongeren in- en na de 
corona crisis. Hierdoor hadden wij de gelegenheid om een extra inloop op woensdagmiddag te 
draaien en elke donderdagavond een avond te organiseren waarbij aandacht is voor het psychische 
welzijn van jongeren.  
De donderdagavond wordt heel goed bezocht. Wekelijks komen er rond de 25 jongeren eten en 
deelnemen aan een activiteit. Twee jonge vrijwilligers zijn actief betrokken bij de organisatie van de 
avond: doen de boodschappen, coördineren het koken, stemmen af over de activiteit.  
De activiteiten die aangeboden worden zijn gericht op verbinding en weerbaarheid. Voorbeelden 
daarvan: 
- Rots en Water training gericht op lichaamshouding (Matthijs is Rots en Water trainer) 
- Rust en ontspanning: ontspanningsoefeningen 
- Hapkido training gericht op weerbaarheid 
- Spelletjesavond 
- Wood Carving: in een ontspannen setting hout bewerken  
- Emotieregulatie d.m.v. de emotietrein 
De pubertijd is een periode waarin jongeren zichzelf ontdekken en zich daarin sterk spiegelen aan 
leeftijdsgenoten. We merken dat deze sociale activiteiten daarin een positieve rol spelen.  
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Activiteiten verslag overige projecten  
Straatwerk 
In 2021 is het straatwerk van Heelal uitgebreid van één keer naar twee keer per week.  
Op vrijdagavond is Matthijs op straat te vinden. Hij zoekt jongeren op in de Lange Nering, 
schoolpleinen, sportveldjes en de skatebaan. Hierbij ontmoet hij jongeren die we kennen vanuit 
Heelal, maar ook jongeren die daar niet komen. Vaak zijn het groepjes jongeren die rondhangen, 
soms overlast veroorzaken, zich vaak vervelen. Regelmatig wordt er drugs gebruikt. Matthijs legt 
contact, maakt een praatje. Vaak is het oppervlakkig en laagdrempelig, maar door trouw wekelijks 
aanwezig te zijn, ontstaat er diepere verbinding. Jongeren vertellen dan hoe het echt met ze gaat. 
We maken vervolgafspraken, soms komt een jongere daarna naar Heelal, soms is er verdere 
hulpverlening nodig.  
Ons doel was om in 2021 het straatwerk uit te breiden met meer vrijwilligers. Dat doel is bereikt, 
Matthijs heeft versterking gekregen door circa 3 vrijwilligers.  
 Dit jaar wilden we ook weer met de pannakooi in het centrum van Emmeloord staan, vanwege de 
coronamaatregelen was dat dit jaar nog niet mogelijk.  
   

 
straatwerk tijdens een zomerse dag 

Op donderdagmiddag bieden we straatwerk in de Sterrenbuurt. Vanuit de sportweken in de zomer 
hebben we daar veel kinderen en jongeren leren kennen. Er is regelmatig onrust en ruzie in deze 
wijk. Op donderdagmiddag zijn we aanwezig op het sportveldje bij het buurthuis voor 
sportactiviteiten. We voetballen er met kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Richten 
ons op het benoemen van positief gedrag en investeren in het voorkomen en oplossen van 
conflicten. 
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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 besteedden, welke vrienden ze hebben 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. In 2021 hebben we alleen voor Caleido workshops gegeven. Vanwege de 
coronamaatregelen konden andere workshops geen doorgang vinden.  
Wel hebben we met de jongerenwerkers van Carrefour afgesproken om een plan te maken om bij 
scholen workshops aan te bieden over het voorkomen van verslavingen.  
 
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. In 2021 hebben we maandelijks een 
evenement georganiseerd waarbij iedereen welkom is. Jongeren van verschillende culturele 
achtergronden worden gericht uitgenodigd.  
We hebben geleerd dat het belangrijk is om jongeren mee te nemen in de doelen die je stelt. Door 
open te zijn over het doel en belang van het project, zijn een aantal junior vrijwilligers actief aan de 
slag gegaan om vriendschappen te sluiten met vluchteling jongeren. Dit heeft als resultaat dat de 
contacten vermeerderd zijn, er meer begrip is en er vriendschappen zijn ontstaan, ook buiten Heelal. 
Vluchtelingjongeren voelen zich gezien, gewaardeerd en gerespecteerd en Nederlandse jongeren zijn 
rijker geworden door kennis van andere culturen. De kracht van rolmodellen en groepsdynamiek 
heeft ons weer verrast.  
Een studente pedagogiek heeft voor haar bachelorscriptie onderzoek gedaan naar wat de beste 
manier is om vanuit het jongerenwerk jongeren uit verschillende culturen te verbinden. Conclusie 
was dat Knabbel&Babbel daar heel geschikt voor is. Van een aantal aanbevelingen maken we nu ook 
gebruik, bijvoorbeeld door vluchtelingjongeren meer te betrekken bij het organiseren van 
activiteiten.  
 
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. 
 

Jongerenwerker Karina heeft goed contact met een meisje dat uit huis is geplaatst. In 
afwachting van een goede plek voor haar zit ze tijdelijk in een crisisopvang in Almere. Omdat 
haar school nog wel in Emmeloord is, komt ze regelmatig langs in Heelal. Dit meisje heeft veel 
gesprekken met haar therapeut, voogd, groepsleiding en haar ouders. Toch vind ze het fijn 
om ook met Karina te praten en Karina maakt daar tijd voor. De kracht van zulke gesprekken 
zit hem in het luisteren, het motiveren, laten weten dat je gelooft in de jongere. Naast een 



8 

 

jongere staan, voor langere tijd. Een zin uit een rapportage laat dat goed zien: “Merk dat ze 
best wel vast zit in alles, tegelijkertijd geloof ik wel dat ze kleine stapjes maakt, maar ze 
verlangt er wel enorm naar om een 'normaal' leven te kunnen hebben en denkt eigenlijk dat 
dat nooit gaat komen.”  
 

Sportweken in de vakanties 
De eerste week van de zomervakantie van de basisschool zijn we in 2 teams 5 dagen bij de 
buurthuizen in de Sterrenbuurt en de Zuidert geweest om een sportweek aan te bieden. Voetballen, 
basketballen, een buikschuifbaan, watergevechten, knutselen en dansen werd de kinderen 
aangeboden. Ook waren er workshops van een ex-profvoetballer en een kickbokser. Geholpen door 
15 enthousiaste jongeren (bezoekers van Heelal maar ook jonge vrijwilligers uit kerken in 
Emmeloord) was het elke dag feest voor de kinderen. De week werd afgesloten met een stormbaan 
en een pannenkoekenfeest waar ook de ouders voor werden uitgenodigd. We merkten dat de 
bewoners van de buurten dit erg gewaardeerd hebben.  
Deze activiteiten zijn mede gefinancierd door het Postcodeloterij Buurtfonds.  
 
 

Overzicht resultaten 
In de subsidieaanvraag voor 2020 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 januari tot december hebben we de inloop regulier kunnen draaien, met zo nu en dan 
beperkingen op het gebied van aantallen. Eind december zijn we een week dicht geweest omdat alle 
medewerkers besmet waren met het coronavirus. In het eerste half jaar hebben we tussen de 15 en 
25 jongeren per dag gezien. Na de zomervakantie ontvingen we meer bezoekers, dagelijks tussen de 
20 en 50 jongeren per dag.  Dit is deels een nieuwe groep jongeren, met veel problematiek thuis en 
op school.  
Van vrijwel alle jongeren kennen we de naam en met iedere jongere maken we contact. Dit is 
afhankelijk van wat de jongeren willen, de ene keer is dit intensief en de andere keer vluchtig. 
 
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. 
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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. De belangrijke zaken melden we in ons rapportagesysteem. Omdat de 
jongerenwerkers relationeel werken, is het vanzelfsprekend dat zij terugkomen op wat de jongeren 
verteld hebben. Vrijwel altijd vindt er een vervolggesprek plaats.   
 
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.  

Op een middag is het tijdens de inloop constant hommeles. Ruzies, gefluister, een fietsband 
die lek geprikt wordt en zelfs een vechtpartijtje. Jongeren bemoeien zich met dingen die hen 
niet aangaan, kortom: een hele onrustige middag. De jongerenwerkers proberen het uit te 
praten en gesprekjes te voeren, maar het heeft weinig effect. Het is donderdag, dat betekent 
dat de jongeren blijven eten en een programma volgen. Even overwegen we om iedereen 
naar huis te sturen, maar besluiten het tijdens het eten open te gooien. Voor het eten vertelt 
een jongerenwerker wat we gezien en ervaren hebben. Dat jongeren trots zijn op hun ‘Heelal 
familie’ maar dat dat niet rijmt met hoe ze met elkaar omgaan. We geven de ruimte om 
dingen uit te spreken en roepen hen op om als vrienden met elkaar om te gaan, niet achter 
elkaars rug om te praten en geen vuurtjes aan te wakkeren. De jongeren spreken uit dat ze 
graag goed met elkaar om willen gaan en dat ze dit achter zich laten. De opluchting is 
voelbaar en de rest van de dag is er geen negatieve sfeer meer. We zijn trots op de jongeren 
en dat benoemen we.  
 

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 2021 is dat we ernstige zorgen hebben over het welzijn van jongeren tijdens 
de coronacrisis. We merken dat veel jongeren lusteloos zijn, weinig energie hebben, 
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. Dit was al zo in 2020, in 2021 merken we dat jongeren vooral last 
hebben gehad van het uitzichtloze. Ook signaleren we angst als in het nieuws geluiden zijn 
over een nieuwe lockdown. Dit jaarverslag is geschreven in 2021, bij het terugblikken zien we 
dat jongeren erg veerkrachtig zijn, dat ze zich grotendeels hersteld hebben. Wel zien we dat 
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ze in deze belangrijke periode een gat is geslagen in hun sociale ontwikkeling, dat ze 
grenzeloos zijn. Daarover later meer.  

• 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. Als we de inloop sluiten vragen jongeren soms of ze mogen 
schoonmaken, zodat ze wat langer kunnen blijven.  

• Seksuele grensoverschrijding. We horen (te) veel verhalen van meisjes 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. In de 
groep jongeren die we vanaf september kennen, zijn een drietal meiden die te maken 
hebben (gehad) met seksueel geweld binnen het gezin waar ze uit komen. Deze meiden 
hebben te maken met Multi problematiek (depressie, schooluitval, eetstoornis) 

• Kwetsbaarheid Jongeren zijn weinig weerbaar tegen verleidingen en groepsdruk. Ze weten 
het verschil vaak niet tussen informatie en des-informatie, ze laten zich van alles aanpraten. 
Het tegenovergestelde van kwetsbaar is weerbaar, dat is waar we in willen investeren.  

• Verslavingen - Al op jonge leeftijd (13,14 jaar) is het heel normaal om te blowen of 
bijvoorbeeld 3MMC te gebruiken. Nog meer dan aan softdrugs zijn jongeren verslaafd aan 
sigaretten. Ook hier valt op hoe jong ze zijn wanneer ze beginnen met roken. Het zelfde geldt 
voor drank.  
Een klein aantal jongeren die wij kennen (2 à3) zijn verslaafd aan gokken.  
Lachgas verslavingen en online gokken zijn verslavingen waar we jongeren weinig over 
horen.  

• 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.  

 
In de gesprekken die we voeren met de jongeren proberen vooral te luisteren. Verder 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.   
 
Belangrijk vinden we het, om te wijzen op het feit dat je een keuze hebt. De omstandigheden waarin 
je leeft of de situatie die op je af komt kun je niet kiezen. Je hebt wel de keuze hoe je er op reageert. 
Zo ook de mensen waar je mee om gaat, de social media accounts die je volgt, hoe je je tijd besteedt. 
Word je bewust van hoe je over jezelf denkt, en als dat geen waarheden zijn, kies er dan voor om 
positieve gedachten over jezelf te hebben.  
 
Op deze wijze krijgen jongeren zowel een luisterend oor als handvatten aangereikt om 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: 
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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, dat komt ook doordat ze pubers zijn, ze zijn nog niet in staat om reflectief te 
denken. 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.  
 

Aan de bar zitten twee meisjes. Ze willen een tosti, maar hebben geen geld. Ik vraag ze 
waarom ze geen baantje hebben. Meisje 1 zegt: ‘ik ben niet slim genoeg om te werken en ik 
kan niet met mensen omgaan.’ Meisje 2 zegt: ‘mijn moeder zegt dat ik dom en waardeloos 
ben, en ze heeft gelijk.’ Met deze meiden proberen we te achterhalen waar het door komt dat 
ze zo over zichzelf denken. Vervolgens laten we ze nadenken over wat de waarheid is, hoe 
anderen hen zien en hoe ze zichzelf mogen zien. We schrijven dat op een briefje wat ze thuis 
op de spiegel plakken. Elke keer dat ze dat briefje zien, moeten ze het hardop opzeggen.  
 

Een andere manier waarop we jongeren stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, is door te 
begeleiden met schoolwerk. Elke woensdagmiddag is er een ´taaluurtje´ waar jongeren die niet goed 
Nederlands kunnen spreken, hun boeken mee nemen en met een jongerenwerker huiswerk maken, 
taalspelletjes doen en Nederlands spreken. Jongeren die zich thuis moeilijk kunnen concentreren 
kunnen op een rustige plek hun huiswerk maken, onder toezicht en met hulp van ons. Jongeren die 
te vroeg bij Heelal komen omdat ze spijbelen proberen we terug te sturen naar school. We zijn er van 
overtuigd dat een bijbaantje in veel opzichten leerzaam is, soms helpen we met het opstellen van 
een sollicitatiebrief of CV.  
 
2) Jaarlijks draaien er 25 meisjes mee in één van de Femmetastic groepen. 
Op bladzijde 4 en 5 hebben we bij ‘Femmetastic’ beschreven hoe het meidenwerk vormgegeven 
wordt. In Revelsant hebben we contact met ongeveer 20 meiden, in Heelal met ongeveer 15 en op 
het meidenevent komen naast deze meiden nog ongeveer 5 meiden die we niet tijdens andere 
activiteiten ontmoeten.  
 
3) Jaarlijks ontstaat er één project dat door jongeren geïnitieerd is 
De activiteiten op donderdagavond worden geïnitieerd en (mede) georganiseerd door jongeren. 
Daarnaast hebben jongeren het kerstdiner georganiseerd en daar leiding aan gegeven.  
 
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 2021 hebben 8 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. Samen met de jongere bespreken we waar de 
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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.  
 
 
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 16 jonge vrijwilligers.  
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. In 
2022 zetten we in op meer structuur in het begeleiden van vrijwilligers.  
 
5) Bij het eindfeest zijn 10 jongeren betrokken 
Aan het eind van elk schooljaar organiseert Heelal een eindfeest. Dit jaar was het thema ‘Hippie’.  
Jongeren hebben flyers gemaakt, social media posts, inkopen gedaan, de planning gemaakt, 
meegedacht over de aankleding en de muziek verzorgd. Dit was een kerngroep van 4 jongeren met 
ongeveer 10 jongeren daar omheen.  
 
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, zo ook bij het meidenwerk. 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 met hun eigen ontwikkeling.  
 

Jongeren in en na coronatijd. 
Toen in het voorjaar van 2020 Nederland in lockdown ging, was iedereen geschrokken, voorzichtig, 

en ook wel angstig voor wat komen ging. Dit was allemaal nieuw en spannend. Het thuiswerken en 

het thuisonderwijs werd opgetuigd, Zoom en Teamsmeetings deden hun intrede. Vol goede moed 

gingen we er tegen aan. Er waren signalen dat gespannen thuissituaties escaleerden, maar de 

signalen dat het met jongeren massaal niet goed ging waren er nog niet.  

In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat de coronapandemie langer duurden dan we hadden 

gedacht en gehoopt. De signalen dat het niet goed ging met jongeren werden sterk. Het 

thuisonderwijs, de beperkte sociale contacten, voorzieningen en beperkte mogelijkheden voor 

vermaak eisten hun tol. Veel jongeren ervaarden eenzaamheid en somberheid. Begin 2021 stuurden 

ca. 150 wethouders Jeugd en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland premier Rutte en het 

demissionair kabinet een brandbrief. Aanleiding was toen ook al de grote gevolgen die de 

aanhoudende covid-19-pandemie heeft voor jongeren. 

Deze signalen van eenzaamheid, mentale issues, gespannen thuissituaties, schoolachterstand, stress 

en ongezonde leefstijl zagen we ook bij de jongeren die bij jongerencentrum Heelal komen. 

Daarnaast zagen we ook dat er een gat ligt in de sociale- en identiteitsontwikkeling van jongeren 

(daarover later meer).  

Reden om in samenwerking met het jongerenwerk van Carrefour een aanvraag te doen bij de 

gemeente Noordoostpolder voor extra financiën om extra activiteiten aan te bieden aan jongeren 

tijdens de coronapandemie. Dit is toegekend en dit heeft ons de ruimte gegeven om met een extra 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2021/2/BRANDBRIEF-WETHOUDERS-JEUGD.pdf


13 

 

inloopmoment en een avondactiviteit op groeps-en individueel niveau extra aandacht te geven aan 

de identiteitsontwikkeling van jongeren.  

Signalen 

Zowel landelijk als sociaal zijn er duidelijke signalen dat de problematiek die met corona samenhangt 

niet opgelost is nu de samenleving weer ‘open’ gaat. Wat wij bij jongeren in Emmeloord en omgeving 

signaleren:  

- Zelfontwikkeling van jongeren is verstoord.  

De pubertijd is de tijd dat jongeren hun identiteit ontwikkelen en leren kennen. Dit gebeurt 

voornamelijk in sociaal contact: door te spiegelen, te botsen en af te kijken ontdekken ze wie ze zelf 

zijn. We merken dat jongeren hierin een ‘gat’ hebben, wat zich uit in grenzeloos gedrag. Gedrag is 

extremer, grenzen worden opgezocht, jongeren hebben minder begrip voor anderen. 

 

- Schooluitval.  

Met online onderwijs viel voor veel jongeren de dagstructuur weg, verloren ze motivatie en daarmee 

groeit het risico op vroegtijdig schooluitval. Doordat het gebrek aan stages groeit, komt de overgang 

van onderwijs naar arbeid nog meer in de knel. Dit raakt natuurlijk alle jongeren. Jongeren die al een 

achterstand hebben bij toegang tot de arbeidsmarkt of die al te maken hebben met 

(stage)discriminatie worden hierdoor extra getroffen. Dit geeft stress bij jongeren, ook door druk van 

ouders. Daarbij doen ze een faal ervaring op, wat resulteert in een negatiever zelfbeeld.  

- Middelengebruik 

Tijdens de lockdowns (+motivatieproblemen, mentale issues, schooluitval) is er bij veel jongeren een 

verstoord dag- en nachtritme ontstaan. We zien hier direct verband met het gebruik van verdovende 

middelen. Waar dat eerst ’s avonds en in het  weekend gebeurde, vind dat nu ook doordeweeks en 

overdag plaats. Verder geven jongeren met mentale problemen aan dat zij alcohol en drugs 

gebruiken om verlichting te zoeken.  

- Problemen met mentale gezondheid 

Somberheid, angsten en depressies en zelfmutilatie is wat we meer zien onder jongeren. Het is lastig 

om precies de oorzaak daarvan aan te geven, maar het is aannemelijk dat dit in wisselwerking met 

bovenstaande signalen ontstaat.  

 

Weerbaarheid 

Jongeren bevinden zich in een fase waarin ze zich mentaal ontwikkelen, loskomen van hun ouders, 

grenzen opzoeken. Dit is een levensfase waarin jongeren per definitie verminderd weerbaar zijn. De 

uitdagingen die de corona periode heeft gegeven, komen hier nog bovenop, waardoor weerbaarheid 

extra onder druk staat.  

We spreken over een weerbaar individu als deze kan omgaan met tegenslagen, negatieve invloeden of 
verleidingen, (sociale) uitsluiting en negatieve ervaringen in zowel de directe (ouders, vrienden school) 
als indirecte omgeving (media, cultuur, maatschappij). 

Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren is een belangrijk onderdeel van preventie.  

Weerbaarheid kun je vergroten  door in te zetten op positieve identiteit, sociale vaardigheden, 

zelfregulatie en zelfregie. Daarbij zijn rolmodellen, peers en familie/sociale omgeving belangrijk.  

We geloven dat het inzetten op weerbaarheid bij jongeren hen sterker in hun schoenen laat staan en 

hen beschermt tegen toekomstige negatieve invloeden.  
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Oproep 

In de inleiding van dit jaarverslag staat dat wij jongeren een stem willen geven. We zijn er van 
overtuigd dat er blijvend aandacht besteed moeten worden aan het welzijn en de weerbaarheid van 
jongeren na de pandemie. Heelal zou graag investeren in de weerbaarheid van jongeren, daar 
hebben we een programma voor ontwikkeld en daar zijn de jongerenwerkers in getraind. Binnenkort 
willen we de gemeente NOP daarvoor benaderen.  
 

Overzicht resultaten 

Medewerkers overzicht  
 

Teamleider/jongerenwerker Jettie Hijmissen (16 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 (14 uur): Begeleidt vrijwilligers en 

stagiaires, verzorgt PR & communicatie. Projectcoördinator Knabbel&Babbel, 
draait op dinsdag de inloop en op donderdag een meidenclub.  
  
 
 

 
  

Doelstelling  
(subsidieaanvraag) 
werkplan 2021  

Realisatie doelstellingen 2021 

  
Aantal 
projecturen  

Gem. aantal 
jongeren per 
week  

Aantal 
projecturen  

Gem. aantal 
jongeren per 
week  

Nieuwe 
jongeren in 
2021 

Jongens  Meisjes  

Inloop*  480 100 640 60 45 67% 33% 

Femmetastic*   240 20 240 18 12 0% 100% 
         

Ambulant   24   216 17 42 nb nb 

Straat  80 12 240 30 15 72 28 

School  25 10(p/k) 0  0   

individuele 
gesprekken 80 2 80 2 13 35% 65% 

        

Knabbel&Babbel 160 12 100 14 13 65% 35% 

*gesubsidieerde projecten   
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Jongerenwerker Matthijs Winter (16 uur): Tweewekelijks overleg met 
gemeente, politie, leerplicht. Ambulant straatwerker op donderdag en vrijdag. 
Draait op vrijdag de inloop. 
 
 
 

Jongerenwerker Irene Vos (8 uur) werkt vanaf 1 januari 2022 bij Heelal in 
een gecombineerde functie als jongerenwerker bij CGK de Hoeksteen. 
Draait op donderdag de inloop.  
  
 


