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Sophia Ramjiawan en Sandra van Os zijn
allebei net in dienst. Sophia is sinds
9 maanden projectleider Dagbesteding en
Sandra is sinds juli projectleider Wonen.
Samen geven ze, bij wijze van voorwoord, de
aftrap voor ons jaarmagazine 2018.
'Wonen is niet een op zichzelf staand apart deel van
je bestaan', zegt Sandra, 'Wonen, werken, leven, het
is allemaal met elkaar verbonden.' En Sophia vindt dat
dit ook voor dagbesteding geldt. 'Maar tegelijkertijd
zijn werken en wonen ook niet een integraal geheel',
zegt Sophia, 'Kijk maar naar hoe het bij je zelf gaat.
Wat doe je op het werk? Wat doe je thuis? Zijn dat niet
verschillende werelden? Op je werk ben je sociaal en
actief. Thuis kom je tot rust, doe je jouw huishouden,
of spreek je af met vrienden.'
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Sandra en Sophia zijn beiden sinds kort als
projectleder aan de slag. Allebei kijken ze nog met
een frisse blik naar Volksbond Streetcornerwork en
alle ontwikkelingen met thema’s als ‘wijkgericht’ en
‘wonen eerst’.

DIT IS EEN UITGAVE VAN
DE VOLKSBOND EN STREETCORNERWORK,
AUGUSTUS 2018

Ze zijn het met elkaar eens dat we anders moeten
leren denken. Ze geven een voorbeeld: 'Als je wilt
aansluiten bij gewone mensen in de wijk of buurt,
dan moet je ook gewone taal gebruiken. Nu zijn we
nog te veel verbonden met onze eigen taal. Neem
nou ‘dagbesteding’, een raar woord eigenlijk. Is
niet alles wat je door de dag heen doet gewoon
dagbesteding? Mensen zeggen niet ‘Ik ben vandaag
naar mijn dagbesteding geweest’. Ze zeggen ‘Ik heb
gewerkt’, ‘Ik heb gesport’, of ‘Ik ga vissen’. Of neem
nou ‘Intake’. Wat is dat? Is het niet gewoon een goed
gesprek? Met oprechte interesse in de ander, om te
weten te komen wat die ander wil of nodig heeft?'
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Sophia zegt: 'Het gaat er om dat je, om verbinding
te maken, nadenkt hoe je met elkaar omgaat.
Het zit in taal en ook in andere dingen. Stel iemand
wil meer onder de mensen zijn en een activiteit met
anderen mensen doen. Uit zichzelf vindt hij dat lastig
en daarom komt hij bij jou. Hoe pak je dat dan aan?
Je kan hem een ‘productenboek’ laten inzien, waar
alle wijkactiviteiten in staan en folders meegeven.
Vervolgens moet zo iemand er dan zelf achteraan.
Je kan ook samen met zo’n iemand de wijk in gaan
om te gaan kijken wat er zoal te doen is en wat hem
aanspreekt. Je moet nadenken hoe je het beste bij
iemand kan aansluiten om hem vooruit te helpen en in
verbinding te brengen met anderen.'
Sandra: 'Tegelijkertijd moet je mensen ook steunen
en stimuleren, door samen met hen er voor te zorgen
dat ze in een goede leefomgeving wonen. Die moet
prettig zijn, zodat jij je thuis voelt. En dat de mensen
die bij jou komen zich welkom voelen. Dus fris in de
verf, schoon en met passende meubels. Ieder mens
vindt dat belangrijk, maar niet iedereen heeft het
voor elkaar. Als je mensen daar mee ondersteunt,
laat je zien dat je hen serieus neemt. En uit een fijne
leefomgeving halen mensen energie om verder te
gaan, zich te ontwikkelen.' Sophia sluit zich daar bij
aan: 'Gebroken of beschadigde mensen moet je niet
in een verpauperde of verwaarloosde omgeving laten
leven. Je moet laten zien dat ze belangrijk zijn, erbij
horen en het waard zijn om in te investeren.
Sandra en Sophia zijn dan ook enthousiast. 'Het is
een heel leuke tijd met interessante ontwikkelingen.
Er liggen volop kansen in buurten en wijken, die we
niet hoeven laten liggen. We moeten scherp blijven,
naar onszelf en naar elkaar. Elkaar aanspreken en
stimuleren, luisteren naar mensen, verbindingen
leggen en gewoon dóen.'

TUINIEREN

‘Ik wil de buren laten zien hoe
bijzonder onze bewoners zijn’
De Brecht staat in Venserpolder, een rustige wijk in Amsterdam Zuidoost. In het
complex wonen 35 mensen met langdurige psychiatrische problemen. Vandaag
gaat een aantal van hen met buurtbewoners werken in de buurtmoestuin.
Mohammed woont ruim drie jaar in De Brecht.
‘Het is hier een mengelmoes. Verschillende
nationaliteiten, allerlei verhalen. Daar houd
ik van.’ Hij heeft zin om te tuinieren met de
buurt. ‘Lekker praten, nieuwe mensen leren
kennen.’ Op weg naar de moestuin wijst
hij naar een grasveld. ’s Zomers zetten we
daar stoelen neer. Muziek aan, hapjes erbij.
Natuurlijk nodigen we de buurt dan uit. Als
we de buren tegenkomen, groeten ze ons.
Ze kennen ons en weten dat we ongevaarlijk
zijn.’ Hij gaat op een bankje zitten.
‘Hé buurvrouw, is dat uw dochter? De laatste
keer dat ik haar zag was ze klein, nu is ze al
een echte jongedame.’

MET DE BUREN

Eigen woning
Net als enkele andere buurtbewoners heeft
deze moeder een eigen stukje moestuin.
Vandaag is ze er om koriander en munt te
planten. Iets verderop stampt buurtbewoner
Heidi haar stukje grond aan. ‘De reguliere
landbouw tast de bodem aan. Hier werken
we zonder kunstmest of pesticiden. Veel
milieuvriendelijker.’ Als ze komt tuinieren,
kletst ze altijd met de bewoners. ‘Ze houdt
van taart’, weet Rachab.
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‘Heidi, je blijft straks toch nog wel even? Ik heb
een worteltaart gebakken.’ Rachab tuiniert naast
Heidi. Volgens Mohammed kan Rachab geweldig
koken. Ze vertelt dat ze dagelijks kookt, voor
zichzelf en/of de bewoners. Haar specialiteiten:
Javaanse kip uit de oven, gestoofde geit en
Chinese rijst met garnalen. Binnenkort ruilt ze
De Brecht in voor een eigen woning in Haarlem,
maar ze zal nog twintig uur per week in De Brecht
zijn; om er te koken en te tuinieren. ‘Gelukkig’,
zegt Mohammed. ‘Dan ben je toch nog een beetje
hier.’
Trots
Mohammed babbelt met twee vrijwilligers van
Serve the City, een organisatie die zich inzet
voor hulpbehoevende Amsterdammers, en loopt
daarna naar Herman. ‘Goed bezig, Herman. Wist
je dat je thee kan maken van dat plantje dáár?’
Mohammed noemt Herman zijn beste vriend.
‘We ouwehoeren over voetbal, politiek en zo.
Herman spreekt ook Arabisch. Zijn ex-vrouw is
Marokkaans. Hij heeft een zoontje van negen waar
hij dol op is. Hij blijft cadeaus voor hem kopen.’
Herman, grijnzend: ‘Mohammed heeft me geleerd
dat het belangrijk is om mooie herinneringen te
maken.’

Ik verwen mijn zoontje en zeg steeds dat ik
heel veel van hem houd. Hij zal mij dan blijven
herinneren als een lieve, vrijgevige vader.
Vorige week kwam hij met zijn moeder naar onze
tweedehandskledingwinkel Le Boulevard du
Brecht. Hij rende op me af en gaf me zijn rapport.
Ik was trots op hem.’
Talent en levenswijsheid
Maria Martinez Garcia, activiteitenbegeleider bij
De Brecht en initiatiefnemer van deze winkel,
vertelt even later dat Herman altijd de kleding
naar de winkel brengt. ‘Hij is een topper én een
supervader. Dat heb ik ook tegen zijn vrouw en
zoon gezegd. Ze moeten onthouden dat hij méér is
dan alleen een bewoner van De Brecht.’
Volgens haar denken velen dat mensen met
psychiatrische problemen niet zoveel kunnen.
‘Ik wil dat iedereen hen ziet als mensen met passie,
talent en levenswijsheid. Om te laten zien hoe
bijzonder ze zijn, organiseer ik buurtactiviteiten,
zoals deze moestuindag of een etentje. Ook heb ik
ooit schilderijen van bewoners laten zien.
Een cliënt droeg toen gedichten voor, een ander
speelde dwarsfluit. De buren waren onder de
indruk. De bewoners genoten: ze merkten dat ze
erbij horen.’

PROFESSIONALISERING

VELDWERK AMSTERDAMSE STADSDELEN

Effectenonderzoek en
methodiekbeschrijving Veldwerk

Verschillende projecten en activiteiten:
Meidenveldwerk, Meidenwerk
Routeplanner Zuid, Powergirls Zuid Oost,
Blenchi Zuid Oost, Tienerwerk Oost,
Volwassen veldwerk,
Raadgeversschap West,
Sociaal raadsvrouw West,
Veldwerk Aker Nieuw Sloten,
Meidenveldwerk Nieuw-West,
Verdeling inzet
Groepsaanpak Centrum,
n Zuid 13% n Zuidoost 19%
Jeugdaanpak Noord,
n Oost 8% n West 27% n Nieuw-West 19%
Begeleiding jongeren Noord
n Noord 8% n Centrum 4% n Overig 2%

TROTSE RESULTATEN
BESTUURLIJKE FUSIE

NOOD/CRISISOPVAG
DAKLOZE GEZINNEN

BEGELEID ZELFSTANDIG
WONEN

UMO

ISO-certificering voor
de gehele organisatie

Bedrijfsbureau samengevoegd
en werkt als één geheel

Omslag

Atlantisplein
31 plaatsen

Waldenlaan
6 plaatsen

Uitstroom: 76

n Positief n Neutraal n Negatief

Totaal

n Appartementen n Cliënten

1e Helmersstraat
10 plaatsen

De Aak
3 plaatsen

85

50
Totaal: 76

n UMO n UJO n Omslag

9045
Begeleiden
van en naar
hulpverlening

9531

Totaal

n Plaatsen n Cliënten

Jongeren 6 plaatsen

Volwassenen
Jongeren

191

8607

73

1083

Dolhaantjestraat

Jan Rebelstraat

Totaal

n Plaatsen n Cliënten

3,4
Uitstroom: 31

n Positief n Neutraal n Negatief

Uitstroom: 18

n Positief n Neutraal n Negatief

Uitstroom: 8

n Positief n Neutraal n Negatief

Uitstroom: 36

n Positief n Neutraal n Negatief

13,0

149
107
94

OJZ - IN TRAJECT
OP 31-12-2017
UITSTROOM
INSTROOM
OP 31-12-2016

209
447
435
221

PERSONEEL

ACTIEF PER
31-12-2017
UITSTROOM
INSTROOM
Aantal cliënten in traject

169

104

Medewerkers op 31-12-2017
n Flexibel n Vast
FTE 62,7 167,7

244
271

161
398

191
ABSOLUUT 92
Groei aantal medewerkers
n 2017 n2016

FTE

In-/uitstroom

n VIA 18-23 n VIA 23 -plus

n VIA 18-23 n VIA 23 -plus

0,4

1,9

ABSOLUUT

230,4
214,2
283
262

Resultaat boekjaar 3,4 miljoen
n bedrijfsresultaat
n Boekwinst verkoop pand

FINANCIEEL

13,8
110

52

VIA

Bedrijfsopbrengsten 22,1 miljoen
n WMO n OJZ Subsidies
n stadsdelen en andere gemeenten
n Subsidies (incl. overige WMO)
n Overig (vnml. huuropbrengsten
en dagbesteding)

HERSTARTSTUDIO’S: 2 LOCATIES

105

OP 31-12-2016

Contact
advies
gesprekken

Overnachtingen

Totaal

n Plaatsen n Cliënten

85

INSTROOM

De veldwerkers werken op straat
waar zij contact leggen met daken thuislozen, (langdurig)
verslaafden en mensen met
psychiatrische problemen om
hen te helpen aansluiting te
vinden bij de juiste zorg.

Volwassenen 28 plaatsen

Cliënten

Volledig Pakket Thuis

9

236

UITSTROOM

Er is met 1624 personen face-toface contact onderhouden welke
allemaal naar hulpverlening zijn
toegeleid.

Jan Rebelstraat
164

De Brecht

Waldenlaan/Atlantisplein

OVERIGE GEMEENTEN - IN TRAJECT
OP 31-12-2017

NACHTOPVANG

Start gemaakt met overgang
naar één cao

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG / BESCHERMD WONEN:
3 LOCATIES + VPT

G.J Scheurleerweg

UJO

JONGERENOPVANG

VELDWERK AMSTERDAM

4,1

Bedrijfslasten 20,1 miljoen

3,3
0,9

1,6

n Personeel n Huur & servicekosten
n Afschrijving vaste activa
n Overige bedrijfskosten

2,0

1,4

Meiden
‘De gemiddelde leeftijd van de meiden die ik
begeleid ligt tussen de 12 en 24 jaar. De groep
is multicultureel, maar de meesten hebben een
Turkse of Marokkaanse achtergrond. De jongsten
wonen meestal thuis. De ouderen zijn vaak dak- en
thuisloos, bijvoorbeeld omdat ze door hun ouders
uit huis zijn gezet. Ze zoeken een eigen woning
en slapen voorlopig op wisselende adressen.
Sommigen wonen via de maatschappelijke opvang.
Bij gebrek aan een (volledige) dagbesteding, zijn ze
veel op straat.’
Seksualiteit
‘De meiden hebben gedoe op school. Velen zijn
werkloos. Zwangerschappen komen voor. Ik merk
dat ze erg bezig zijn met seksualiteit en identiteit.
In West zijn opvallend veel meiden al op jonge
leeftijd seksueel actief. Omdat ze geen ‘nee’ durven
te zeggen of willen pleasen, slapen ze soms met
jongens waar ze niet verliefd op zijn. Op dit moment
hebben we veel trainingen/bijeenkomsten over hoe
we jongeren moeten waarschuwen voor grooming
- digitaal kinderlokken - en de gevolgen van sexting:
het versturen van naaktfoto’s.’

DE KRACHT VAN

Identiteit
‘De meiden worstelen ook met de vraag wie ze zijn.
Alles draait om merkkleding. Stel dat je vriendin
steeds mooie spullen krijgt van haar vriendje. Zoek
je dan ook zo’n vriendje, ook al weet je dat je zulke
cadeaus niet zomaar krijgt?’
Team
‘In mijn team zitten onder anderen drie Raadgevers:
één Marokkaanse vrouw en twee mannen, een
Marokkaanse en een Turkse. Raadgevers zijn er
alleen in West. Ze helpen ouders bij opvoedvragen
en sociaal-maatschappelijke problemen. De raad
gevers verwijzen de kinderen van de ouders die daar
komen ook door naar de meidenveldwerkers.’

Palmera Menso droomde er altijd van om jongeren te helpen.
Inmiddels is ze bijna twee jaar meidenveldwerker in Amsterdam West.
‘Ik laat ze zien dat ik in ze geloof, zodat ze ook in zichzelf gaan geloven.’
8
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Wijk
‘Om potentiele cliënten te vinden, bezoek ik plekken
waar veel meiden samenkomen. Ik schakel de wijk
in om die plaatsen te vinden. Zo werk ik samen
met maatschappelijke organisaties als DOCK en
praat ik met buurtondernemers. Ik ben er trots op
dat iedereen in de buurt weet dat ik Palmera van
Streetcornerwork ben.’
Aanpak
‘Om meer over een meisje te weten komen, knoop
ik voorzichtig een praatje aan. Vervolgens probeer ik
haar vertrouwen te winnen. Is dat gelukt, dan kan ik
een begeleidingsproject starten. Dit traject bestaat
vooral uit motiveren en zoeken naar mogelijkheden.
Wil een meisje bijvoorbeeld een bepaalde opleiding
doen, dan zoeken we samen uit waar ze die kan
doen. Op verzoek ga ik mee naar een open dag of
help ik met de inschrijving. De meiden hebben de
kracht om te zijn wie ze willen zijn. Ik laat zien dat
ik in ze geloof, zodat ze in zichzelf gaan geloven.
Ik spreek of app ze dagelijks om te horen hoe het
gaat. Die vorm van aandacht werkt: negen van de
tien trajecten die ik doe zijn geslaagd. Die meiden
doen nu de dingen die ze zelf willen en waar ze
achterstaan.’
Grootste succes
‘Ooit vertelde een meisje dat ze was gestopt met
school, maar dat ze het liefst mijn baan zou hebben.
Ik vertelde toen dat ik, net als zij, ook op niveau 2
was begonnen en uiteindelijk een hbo-diploma had
gehaald. Ondanks dat ik het leren zwaar vond, had ik
doorgezet. Ik droomde er namelijk van om jongeren
te helpen. Ik wilde anderen ‘empoweren’. Waarom?
Omdat ik zelf iemand miste die mij het vertrouwen
gaf dat ik kon bereiken wat ik wilde. Ik vertelde
het meisje dat met wilskracht alles mogelijk is. De
volgende dag appte ik haar dat ze in zichzelf moest
geloven. Ze doet nu niveau 3 en is vastbesloten om
door te gaan.’

DAGBOEK VAN EEN CLIËNT
E i n d e l i j k

e e n

e i g e n

Jan Rebelstraat
In het complex waar Charles eerder
verbleef, wonen 75 voormalig
dak- en thuislozen. De bewoners
hebben vaak complexe problemen
(psychiatrisch, verslaving, lichte
verstandelijke handicap).
Ze krijgen hier opvang en
persoonlijke ambulante begeleiding.
Alles in het huis is erop gericht dat
ze uiteindelijk blijvend zelfstandig
worden en dat ze actief meedoen
in de samenleving. Cliënten hebben
een eigen kamer met wastafel
(shortstay) of klein appartement met
kitchenette en badkamer (longstay).

w o n i n k j e

Charles Hendriks woonde sinds 1991 bij de Volksbond, maar sloeg dit jaar een nieuw hoofdstuk
open. Hij verhuisde eind april van de locatie aan de Jan Rebelstraat in Nieuw-West naar een
zelfstandige woning in de Staatsliedenbuurt. In zijn dagboek schreef hij over die stap.
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Zondag

Het VIA-team van Streetcornerwork helpt
jongeren die zo veel problemen hebben
dat ze niet kunnen meedraaien in de
samenleving. De VIA-medewerkers zitten
verspreid over de hele stad. Er is dan ook
altijd iemand van het team in de buurt
van de doelgroep. En dat is maar goed

TERUG
KEER
NAAR
DE
MAATSCHAPPIJ

ook: ‘Onze brede aanpak levert wat op
voor de jongere, de familie, de buurt én de
maatschappij als geheel.’
‘Wij begeleiden per jaar gemiddeld
rond de 60% van onze jongeren
richting school, werk of een leerwerktraject’, vertelt Janneke Gulen.
Ooit ondersteunde ze zelf jongeren,
maar inmiddels is ze teamleider
VIA. In haar team zitten twintig
medewerkers die zich inzetten voor
jongeren tussen de 18 en 27 jaar
die door een opeenstapeling van
problemen uit zijn gevallen op school
of werk of dat dreigen te doen.
Met een speciaal begeleidingstraject,
de Verbindende Integrale Aanpak
(VIA), pakken de medewerkers
samen met de jongeren alle
obstakels aan die tussen hen en een
zinvolle dagbesteding staan. Het
overgrote deel van hen vindt dus
de weg naar de maatschappij terug,
maar hoe zit het met de anderen? ‘

‘De Verbindende
Integrale Aanpak
werkt’
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10% stopt ‘gewoon’ met het
traject. Circa 5% verhuist. De rest
begeleiden wij naar een passend
zorgtraject. Deze jongeren hebben
problemen die zo complex zijn dat
wij die niet in onze beschikbare
uren kunnen oplossen. Ook omdat
we daar niet de expertise voor
hebben. Zo komen we jongeren
met straatvrees tegen. Wil zo’n
jongere meedraaien, dan heeft hij
intensieve psychische hulp nodig.
We zorgen dan bijvoorbeeld dat hij
een uitkering krijgt en brengen hem
in contact met een behandelaar.
De eerste keer gaan we er samen
heen. Merken we dat het zorgtraject
goed loopt, dan stappen wij er uit.
Op dat moment heeft de jongere
zijn eerste stap naar een normaal
leven al gezet.’

Eigen initiatief
De jongeren die aan een VIA-traject
beginnen, hebben daar zelf voor
gekozen; het is geen ‘moetje’ van
de een of andere instantie. Volgens
Gulen verklaart dat een deel van het
succes. Ook binnen het VIA-traject
ligt de nadruk op eigen initiatief.
‘Vroeger stelden we ons meer op als
hulpverleners en pakten we veel voor
hen op. Die tijd is voorbij. We laten
de jongeren het gros zelf doen.
Dat kost meer tijd, maar uiteindelijk
is het effectiever en duurzamer.’
Wat ook is veranderd: ‘Vroeger
keken we te veel naar problemen,
nu denken we veel meer in
mogelijkheden. We gaan ervan uit
dat iedereen een leuk leven nastreeft
en wil meedoen in de maatschappij.
Dat geldt zeker voor onze jongeren:
we hebben het hier immers niet
over de veelplegers uit de Top
600. Onze jongeren hebben zich
staande weten te houden in heftige
omstandigheden. Het talent dat je
daarvoor nodig hebt, kunnen ze
ombuigen in iets positiefs.’
Armoede in wijken
De twintig medewerkers van het
VIA-team zitten verspreid over
zes locaties in zeven stadsdelen:
West, Nieuw-West, Zuid, Zuidoost
en Noord. De stadsdelen Oost
en Centrum delen een locatie.
‘Onze jongeren zitten overal in de
stad. Van oudsher is het zo dat
de problematiek van de jongeren
het heftigst is in Noord, Zuidoost
en Nieuw-West: bevolkingsrijke
gebieden met veel armoede.’

Een deel van hun problemen vloeit direct voort
uit dat gebrek aan geld: te weinig eten, ouders
die constant stressen vanwege financiële sores.
Het komt voor dat de jongeren in deze wijken
schulden hebben, dat ze (blow)verslaafd zijn en/of
zelfs mishandeld of misbruikt worden. Gulen vult
aan: ‘We komen depressieve jongeren tegen en
jongeren die worstelen met niveauproblematiek;
ze kunnen zich goed redden op straat en komen op
school soms zelf tot niveau 2. Maar als je ze een
test laat doen, blijkt hun IQ heel laag te zijn. Vind je
het gek dat ze dan niet de beste keuzes maken?’
Veel van de problemen die net zijn beschreven,
komen in andere gebieden ook in meerdere of
mindere mate voor. Vooral de schuldproblematiek
is ‘wijkoverstijgend’. ‘Er zullen altijd jongeren
met schulden zijn. Tegenwoordig kun je gelukkig
niet meer twintig telefoonabonnementen tegelijk
afsluiten, maar zie je wel veel jongeren gokken op
hun mobiel. Als het ene probleem verdwijnt, komt
er altijd iets anders voor in de plaats.’
Aanmeldingen
Volgens Gulen ziet haar team veel jongeren die
‘achter de deur zitten’ en ‘niet in beeld zijn bij
veldwerkers’. Het VIA-team krijgt jongeren die
andere instanties ‘kwijt’ zijn of waar ze ‘zich geen
raad mee weten’. ‘Vaak zijn dan de problemen van
de jongeren al uit de hand gelopen. De instanties
beseffen dat er wat anders nodig is en melden hen
dan bij ons aan.’
De meeste aanmeldingen komen van de
Jongerenpunten, gemeentelijke instanties waar
jongeren kunnen aankloppen voor hulp bij het
vinden van werk of een opleiding. Ze kunnen er
ook terecht wanneer ze geen of onvoldoende
inkomen hebben. ‘Onze medewerkers zitten één
tot drie dagdelen bij deze Jongerenpunten.
Als er dan een jongere langskomt die onze hulp
kan gebruiken, kunnen we direct aanschuiven bij
het gesprek.’ Daarnaast komen er aanmeldingen
van scholen, vooral van ROC’s.

‘We hebben veel geïnvesteerd in onze
samenwerking met scholen. Zij kunnen in een
vroeg stadium risico’s signaleren en ons daarover
informeren. Vroeger kwam het wel eens voor dat
wij er pas bij werden betrokken als de jongere
al maanden thuis zat. In de tussentijd was de
boel dan vaak al geëscaleerd: de schulden
waren opgelopen, heftige ruzies thuis. Inmiddels
nemen scholen contact met ons op als ze
merken dat een jongere vaak afwezig is. Op die
manier kunnen we helpen om de problemen te
stabiliseren zodat de jongere op school blijft.’
Huisbezoek
Een jongere kan zich ook zelf online aanmelden.
Vervolgens nodigt een VIA-medewerker van
het desbetreffende stadsdeel diegene uit
voor een intakegesprek. Als een jongere is
aangemeld door een instantie onderzoekt een
VIA-medewerker of de jongere ‘in’ is voor een
VIA-traject. ‘Tegenwoordig pakken we daarvoor
de telefoon, maar vroeger ging we standaard
op huisbezoek. Op die manier kun je al circa vijf
gesprekken overslaan. Je ziet waar de jongere
woont, wat er in een gezin gebeurt, hoe er op
je wordt gereageerd. Dat is heel informatief.
We spreken de jongere heel informeel en
onbevooroordeeld aan. We pushen niet, maar
hopen dat diegene zelf besluit om een keer bij
ons langs te komen.’
Regie
Het traject begint pas nadat de jongere akkoord
is gegaan met de voorwaarden van VIA. Samen
met de VIA-medewerker maakt de jongere een
plan. Ze brengen de problemen in kaart, stellen
doelen en bepalen de stappen die worden gezet.
‘Om te voorkomen dat de jongere wegvalt, zitten
we er in het begin niet te strak op. Meestal
pakken we wat kleine zaken op. De jongeren
zijn vaak het meest bezorgd over hun financiële
situatie.’

Sharon Kuntze, 21: ‘Ik droom van een eigen haar- en
make-upsalon. Als ik mijn niveau 1 detailhandel binnen heb,
ga ik verder met niveau 2. Daarnaast ben ik assistentteamleider in opleiding bij een supermarkt. Ik heb mijn
theorie gehaald en spaar voor een auto. Ik wil mezelf blijven
ontwikkelen. Nu ik vrijgezel ben, werk ik aan mijn toekomst.
Mijn vader is niet in beeld. Ik wil hem en de rest van mijn
familie laten zien dat ik ook zonder hun hulp succesvol kan zijn.’
VIA-coach Patricia van Ham, 28: ‘Sharon is een echte
doorzetter. Ze heeft een knop omgezet en pakt al haar
problemen in één keer aan, in plaats van stuk voor stuk.
Zoiets zie ik zelden.’
Sharon: ‘Dat ik ben waar ik nu ben, komt óók door de steun
van Patricia. Het klikte meteen toen ik haar bij Streetcorner
Zuidoost voor het eerst zag. Een vriendin van
mij was goed door Streetcorner geholpen. Ze adviseerde me
om een keer langs te gaan. Dat deed ik september vorig jaar.’
Patricia: ‘Ik vroeg naar haar leefsituatie en wilde weten hoe
ik haar kon helpen. Ze zei dat het net uit was met haar vriend,
maar dat ze hem miste. Ze vertelde over haar schulden en de
problemen met haar moeder. Daarnaast had Sharon nog geen
diploma en wilde ze graag weer naar school. Ik heb haar toen
naar het Urban Act college geleid waar ze inmiddels bijna haar
niveau 1 diploma voor heeft behaald.’
Sharon: ‘Patricia is bij mij thuis geweest en heeft ook
met mijn moeder gesproken. We weten nu beter waar we bij
elkaar op moeten letten. Ik houd veel van mijn moeder en zij
van mij. Maar omdat ze overbezorgd is, escaleert het snel als
we praten. Ik praat graag met Patricia: ze oordeelt niet meteen.
We hebben het veel gehad over mijn ex. Ze liet me een keer
opschrijven wat ik in een relatie zocht en wat voor relatie ik
had. Een eye-opener! Ik wil een eerlijke man die voor me
vecht. Mijn ex was dat niet. Inmiddels heb ik hem losgelaten.’
Patricia: ‘Sharon doet het super. Ik sluit het dossier pas
als er geen hulpvraag meer is. We zijn nu nog bezig met haar
schulden. Als we gaan afsluiten, zal ik haar aanmelden voor
een ‘maatje’; een vrijwilliger van haar eigen leeftijd met wie ze
kan praten en leuke dingen kan doen. Ik denk dat het belangrijk
is dat ze voorlopig haar ei kwijt kan bij een neutraal iemand.
’Sharon: ‘Ik sta nu elke dag blij op: ik doe echt wat met
mijn leven.’

Leg je dan contact met een schuldhulpverlener,
dan geeft dat meteen lucht. Zodra de jongere je
vertrouwt, kun je doorpakken en diegene er op
aanspreken als afspraken niet nagekomen worden.
We willen dat de rust terugkeert zodat de jongere
weer toekomstgericht gaat werken. Uiteindelijk
moet de jongere de regie over zijn leven
terugkrijgen.’ Het traject duurt een halfjaar tot een
jaar. ‘We begeleiden zo kort mogelijk, maar zo
lang als nodig is.’
Rol VIA-medewerker
De exacte rol van de VIA-medewerker hangt
af van het type jongere. ‘Sommigen zijn door
omstandigheden in de problemen gekomen, maar
kunnen zich eigenlijk best redden. Anderen zijn
heel kwetsbaar. Je moet goed inschatten wat
de jongere nodig heeft en daar je methodiek
op aanpassen. Als iemand een laag IQ heeft,
heeft het bijvoorbeeld geen zin om steeds om
ideeën te vragen.’ De VIA-medewerker is een
vertrouwenspersoon en professional tegelijk.
‘Je moet de jongere niet pamperen, maar
klaarstomen voor het echte leven op school of het
werk, en zowel laagdrempelig als zakelijk zijn. Dat
betekent dat je duidelijk en confronterend moet
durven te zijn. Daarnaast moet je zo veel mogelijk
coach zijn. Je moet de talenten en mogelijkheden
van de jongere signaleren, vaardigheden trainen
en stimuleren stappen te zetten. Ook fungeert
de VIA-medewerker als intermediair. De jongere
wordt in contact gebracht met instanties of
personen waar diegene uit zichzelf niet naartoe
zou gaan: psychologen, decanen, maatschappelijk
werkers en andere hulpverleners van onze
partnerorganisaties.’ Om de problemen van de
jongeren op te lossen, schakelt de coach niet
alleen het eigen netwerkin, maar ook dat van de
jongere. ‘Uiteindelijk vallen wij weg. Om terugval
te voorkomen, helpt het als de jongere iemand in
zijn omgeving heeft die weet welke stappen hij
heeft gezet en steun kan bieden.
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Dat kan een ouder zijn, maar
ook een oom of tante. Om de
thuissituatie in te schatten, is een
huisbezoek essentieel. Daarom
probeert de coach altijd ergens
in het VIA-traject bij de jongere
thuis af te spreken.'
Vangnet
De voorloper van VIA, LTB, is
in 2010 gestart als kleinschalig
project. Inmiddels is het VIAtraject niet meer weg te denken
uit Amsterdam. ‘Ook al gaat het
economisch goed, ons werk
blijft nodig. Er is altijd een groep
jongeren die buiten de boot
valt.’ Stellig: ‘VIA werkt.
Het brede traject levert de
jongere wat op, de familie, de
buurt én de maatschappij als
geheel. Gaat het goed met
de jongere, dan inspireert dat
ook broertjes en zusjes. Is er
een zinvolle dagbesteding, dan
heeft diegene geen tijd voor
gedoe; de wijk wordt leefbaarder.
Tegelijkertijd scheelt het de
maatschappij uitkerings- en
zorgkosten. Ik ben er trots op
dat dit project is uitgegroeid tot
een stedelijk project en dat de
leeftijdsgrens van de doelgroep is
uitgebreid van 23 naar 27. Onze
intensieve contacten met scholen,
onze vertegenwoordiging
bij de Jongerenpunten en
maatschappelijke instanties
nemen ons serieus. Ze zien ons
als het vangnet voor jongeren die
zij niet kunnen helpen.’

FACTS & FIGURES

Nanice Elsafty (22):
‘Vorig jaar kwam ik samen met mijn
dochtertje Chloé op straat te staan.
Omdat mijn moeder ernstig ziek
was, kon ze ons tot haar verdriet
niet opvangen.
We hebben toen op verschillende
adressen gewoond. Ik had geen
eigen inkomen. Op een dag kon ik
niets meer kopen; geen eten, geen
luiers voor Chloé. Mijn dochtertje
is mijn alles. Ik wil dat zij het goed
heeft. Wat nu? Uiteindelijk ging
ik naar het Jongerenpunt van
Stadsdeel Noord. Ik vertelde wat
er was gebeurd en dat ik nú wilde
werken. Marjolein van Streetcorner
werd erbij gehaald. Zij zei: 'Je gaat
pas werken als je bent uitgerust.
We vragen een uitkering aan.'
Mijn coach is superlief en
vecht echt voor mij. Mijn
uitkeringsaanvraag is twee keer
afgewezen. Dankzij haar inzet
heb ik nu toch een uitkering. Mijn
moeder is inmiddels overleden,
maar mijn oma heeft Chloé (3) en
mij gevraagd om bij haar te wonen
tot we een eigen plek hebben.
Daar ben ik erg blij om. Ik heb
een kappersdiploma en kan niet
wachten om weer te gaan werken.
Maar volgens Marjolein moet ik
eerst nóg sterker worden. Ze geeft
me tegengas. Dat heb ik nodig.
Sinds kort heb ik een superlieve
vriend. Ik ben ervan overtuigd dat ik
binnenkort ook een baan én eigen
huis heb. Ik ben geen bang vogeltje
meer, maar een sterke vrouw die
gelooft in de toekomst.’

Wat is VIA?
VIA staat voor ‘Verbindende Integrale
Aanpak’. Het is een effectieve aanpak
voor jongeren die door een veelvoud
aan problemen niet meer naar school
of werk gaan of dreigen dat te doen.
VIA-medewerkers pakken samen met de
jongeren alle obstakels aan die tussen hen
en een zinvolle dagbesteding staan. Op die
manier krijgt VIA de jongeren weer aan de
slag.

Voor wie is VIA?
VIA is er voor jongeren die:
• Tussen de 18 en 27 jaar zijn
•	Zijn uitgevallen op school/werk of dreigen
dat te doen
•	Problemen hebben op meerdere
leefgebieden (schulden, psychische
klachten, huisvestingsproblemen)
•	Nog onvoldoende begeleiding krijgen of
daar niet aankomen
•	Open staan voor hulp en daar zelf een
bijdrage aan te willen leveren
•	(Regio)binding hebben met Amsterdam
Voor meer informatie en aanmeldingen zie
www.via.vbscw.nl
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VIA heeft geen wachtlijsten
en er is geen beschikking nodig
om aan te melden

1

Aanmelding Aanmelden via website bij het stadsdeel of gebied waar de jongere woont of
verblijft via.vbscw.nl. VIA-medewerker neemt binnen 1 werkweek contact op met de aanmelder.

2

Kennismaking en intake VIA-medewerker plant een afspraak. Tijdens gesprek wordt bepaald
of de jongere binnen de doelgroep past Zo ja, en stemt hij in met VIA, dan start het traject

3

Plan van aanpak + trajectsoort VIA-medewerker maakt met de jongere een plan van aanpak.
De jongere ondertekent het plan van aanpak.

4

Start begeleiding Uitvoeren plan van aanpak.

5

Tussenevaluatie en eventuele aanpassing plan van aanpak Na circa drie maanden.

6

Eindevaluatie

7

Slotgesprek Na een half jaar tot een jaar stopt de begeleiding.

VIA: ‘verbindend’ en ‘integraal’.

VIA zoekt verbinding met de jongeren uit de doelgroep, zodat zij de verbinding met de maatschappij
terugvinden. Daarvoor zoekt VIA onder meer verbinding met netwerkpartners. VIA werkt integraal door
ondersteuning op alle noodzakelijke leefgebieden te geven, te kijken naar het individu en zijn omgeving.

CRE8, een winkel én werkplaats in hartje Amsterdam waar
alles draait om digitaal fabriceren, zoals 3D-printen en
lasersnijden. Het adres voor een prototype van een
ontwerp, een op maat gemaakt relatiegeschenk, design
cadeau, of creatieve workshop!
HALSKETTING GRACHTEN
De Amsterdamse grachtengordel als
een grafisch statement om je nek. €29,-

CRE8 is een Social Venture
waar jongeren met afstand
tot de arbeidsmarkt worden
opgeleid en klaargestoomd
voor maatschappelijke
zelfstandigheid. In de
winkel en op de webshop
vindt u onze unieke
zelfontworpen producten,
van originele designlampen
tot bijzondere sieraden
en personaliseerbare
kinderproducten.
Bezoek onze webshop
c-r-e-8.nl/shop

Met de MOZAÏEK KLOK
is Ø 49 cm. U kunt kiezen
uit 4 kleurcombinaties.
U kunt voor €5. ook uw
bedrijfslogo in de klok
laten graveren. €34,Elke letter van de NAAMPUZZEL bestaat uit meerdere stukjes.
U bepaalt zelf de naam en de kleurcombinatie. €22,00 – €34,00

Onze 3-D printers bouwen de
RIBBELVAZEN laagje voor laagje op
uit PLA, een bioplastic gemaakt van
plantenresten. Er zijn 3 verschillende
modellen, uitgevoerd in verschillende
kleuren. €25,-

U bepaalt zelf welke naam (of korte tekst)
op de NAAMLAMP wordt aangebracht.
De lamp is vergrijgbaar in 10 prachtige
kleuren en wordt kant en klaar geleverd
inclusief zeer zuinige 4W LED lamp. €50,-

Social Sustainable Streetwear
Alle prints van het sociale merk Loenatix zijn ontworpen door onze eigen
medewerkers en worden in een kleine oplage ambachtelijk gezeefdrukt.

Alle medewerkers van
Streetcornerwork kunnen
nu tot 31 december
2018 met 15% korting
iets bestellen in de
webshop van CRE8! Vul
bij het afrekenen de
kortingscode STREET18
in op c-r-e-8.nl/shop

We hebben er voor gekozen om onze producten fair trade en duurzaam te maken.
De bedrukking gebeurt op een duurzame manier. Voornamelijk met waterbasis
inkten. Door de beperkte oplages is er bij Loenatix ook geen sprake van ‘dead
stock’. De prints zijn veelal gemaakt met zelfspot en bedoeld om het stigma van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder de aandacht te brengen. Je
kunt je afvragen wat normaal is en wie dat eigenlijk bepaalt. We willen uitdragen
dat het oké is om Loenatix te zijn.
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ANNE
T-Shirt
€40

10 %
KORTING

Op een ANNE T-Shirt
geprint door Loenatix
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
OF BIJ BESTELLING MET CODE "STREET"

Rambler Studio Amsterdam
Zeedijk 54 | info@rmblr.com
Volg de Rambler Designers op
 @R a m blerStudios
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DIT IS ONZE BUURT

Tamara en Tatiana
Tamara woont vanaf de start van de
locatie in 2014 op de G.J Scheurleerweg
in Amsterdam Noord. Daarvoor
woonde ze ruim 8 jaar op de voormalige
woonlocatie Dolhaantjesweg in NieuwWest. 'Ja dat is al een hele tijd', zegt
Tamara, 'Maar het gaat zo snel voorbij.
Vind je ook niet? Mijn moeder had daar
zo’n gezegde over: de tijd gaat snel,
gebruik hem wel'.
Tatiana werkt er nu zo’n 9 maanden.
Tamara en Tatiana hebben een goede
klik met elkaar. 'Tamara nodigt me soms
uit voor een kop koffie in haar huis.'
Haar woonunit op de G.J. Scheurleer
weg beschouwt Tamara echt als haar
tweede thuis.
Goed idee
Een kop koffie is vaak al genoeg om
elkaar echt te ontmoeten. Omdat ze een
goede klik met elkaar hebben, viel het
Tamara en Tatiana op dat de verbinding
met andere bewoners onderling een
beetje uit het oog verloren was. Het
bracht hen op een goed idee: koffie en
cake op zondagochtend. Eerst samen
met elkaar de cake of appeltaart bakken
om die daarna gezamenlijk onder het
genot van een kop verse koffie op te
eten.
'Want alles is er al', zegt Tatiana.
'Een goede keuken met oven, waarom
zouden we die dan niet gebruiken?'
Ze gaan voorstellen om er een
regelmatig terugkerende huisactiviteit
van te maken.

Tamara woont en Tatiana werkt op de woonlocatie G.J. Scheurleerweg
in Amsterdam Noord. Ze hebben een goede klik met elkaar en hebben samen een
activiteit bedacht om ook de andere bewoners meer bij elkaar te betrekken.
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Onze buurt
We praten over de buurt. Tamara gaat
wel eens naar het winkelcentrum om
wat te kopen in de supermarkt. Kent
ze ook die ene goede kringloopwinkel?
'Ja, daar kom ook ik wel eens', zegt
Tamara. 'Ze hebben daar nog heel
mooie en goeie dingen. Ik koop er
wel eens wat voor mijn huis: poppen,
beeldjes of beertjes.' Tatiana kent
de kringloopwinkel niet. 'Als het zo’n
goede kringloopwinkel is, dan ga ik er
ook eens kijken.'
Een echte verbinding tussen de
woonlocatie en de buurt is er eigenlijk
niet. Dat komt een beetje door de
geïsoleerde ligging aan de rand van de
wijk. En de locatie is omgeven door
sloten. 'Eigenlijk is de woonlocatie
zelf onze eigen buurt.', zegt Tamara.
'Want alle bewoners zijn eigenlijk
buurtbewoners van elkaar.' Tatiana
zegt dat de woonlocatie inderdaad
wel wat afgezonderd van de buurt
ligt, 'Waardoor het wel moeilijker
is om een echte verbinding met de
buurt te maken. Op de oude locatie
aan de Dolhaantjesstraat was dat
makkelijker',zegt Tamara: 'Het lag
midden in de buurt en er was zo’n
mooie open plek voor het gebouw,
waar je kon zitten. Er kwamen mensen
voorbij en daar had je dan makkelijker
contact mee.'
Maar Tamara is wel tevreden met haar
huidige woonplek. 'Het is zo mooi hier,
met veel groen en zo rustig. Het is net
of je in een buitenhuisje woont.'

Aan de G.J. Scheurleerweg wonen
vijftig volwassenen; bewoners met
een beschermd wonen-indicatie en
voormalig daklozen. Het zijn mensen
met vaak complexe problemen
(psychiatrisch, verslaafd, lichte
verstandelijke beperking). Hier wonen
ze in woonunits met een eigen douche,
toilet en keukenblok, en krijgen daarbij
persoonlijke begeleiding. Met als
hoofddoel om het zelfstandig wonen
te stimuleren en te versterken, waar
mogelijk gericht op uitstroom naar een
zelfstandige woonvorm eventueel met
ambulante begeleiding. Alles in het huis
is daar op gericht.

