
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit is het eerste nieuwsbericht van Stichting Toeterjoepies. Hiermee houden we je op de hoogte 
van het reilen en zeilen van de stichting. Regelmatig sturen we nieuws en achtergrondinformatie.  
Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op. 

Eind 2016 zijn de eerste 
certificaten uitgedeeld aan 
de jongeren die het 
programma ‘Fluitend aan de 
Slag’ hebben gevolgd. 
Tijdens dit programma zijn 
door Erik Kaptein en Kevin 
Blom workshops gegeven. Bij 
‘Fluitend aan de Slag’ ligt de 
focus op het vergroten van 
de weerbaarheid, het zelf-
vertrouwen en de zelfred-
zaamheid van jongeren bij 
het vinden, krijgen en 
houden van werk of 
opleiding. Hierbij is gekeken 
naar de talenten en ambities 
van de jongeren en hoe ze 
om kunnen gaan met de 

Geslaagde jongeren 
moeilijkheden die ze 
tegenkomen. Deze jongeren 
waren afkomstig van De 
Hoenderloo Groep (DHG) 
(gespecialiseerde jeugdzorg 
voor jongeren met complexe 
gedragsproblematiek).  
Inmiddels zijn we ook bij 
Horizon Jeugdzorg gestart 
met ‘Fluitend aan de Slag’. 

Nieuws 

Certificaat ‘Fluitend aan de Slag’ . 

Start workshop ‘Fluitend aan de Slag’.  

UITGELICHT 
 

In november meldt zich een jongere bij 
ons van Buurtteam Ondiep met een 
onevenwichtige thuissituatie. School 
niet afgemaakt en hard bezig om zijn 
leven weer op de rails te krijgen. Zeer 
gemotiveerd om te werken, want vanaf 
zijn 18e moet hij alles zelf betalen. Hij 
redt het niet in zijn eentje en roept 
daarom onze hulp in. Na een intake-
gesprek is hij gekoppeld aan een coach 
die hij wekelijks ziet en met wie hij 
tussendoor veel app contact heeft. Zij 
laat hem nadenken over zijn toekomst 
en daardoor heeft hij zich verder 
kunnen ontplooien met meer zelfver-
trouwen. We hebben hem geholpen 
met zijn CV en hij heeft inmiddels 
ideeën gekregen over wat hij wil doen. 
Het goede nieuws is nu dat hij een 
sollicitatiegesprek heeft. Zijn coach 
gaat hem op dat gesprek voorbereiden. 
Een mooi voorbeeld hoe wij jongeren 
bij Stichting Toeterjoepies verder 
helpen. 

Sinds december zijn een aantal nieuwe jongeren gestart 
met een traject bij Toeterjoepies. Vanuit Crisisopvang De 
Dijk (voor jongeren zonder thuis) kwam een meisje die er 
alleen voorstaat en met een grote droom, ze wil heel graag 
kapster worden. We hebben haar gekoppeld aan een 
coach die kapster is. Samen hebben ze de inschrijving voor 
de kappersopleiding geregeld. Daarnaast heeft ze gelijk 
wat tips gekregen wat ze kan doen met haar CV. Stralend 
gaat ze de deur uit, de eerste stappen zijn gezet.  
Een andere jongere van Crisisopvang De Dijk weet eigenlijk 
niet wat ze wil met haar leven. Ze zoekt een leuke 
opleiding die echt bij haar past. Onze testpsycholoog heeft 
een talentenassessment met haar gedaan. Zo krijgen we 
meer zicht op haar talenten en kan haar coach haar helpen 
bij het vinden van de juiste opleiding. 
Via Stek Jeugdhulp is een jongere bij ons terecht gekomen 
die geen gemakkelijke jeugd heeft gehad en wel een 
steuntje in de rug kon gebruiken. Ze is gekoppeld aan een 
coach, we zijn met haar aan de slag gegaan om meer zicht 
te krijgen op haar talenten, ze heeft rekenlessen gedaan 
met een themacoach en workshops gevolgd. En nu heeft 
ze een eigen woning en een baan. Ze kan trots zijn op wat 
ze tot nu toe al heeft bereikt. En wij zijn trots op haar! 
Ook vanuit Pleegzorg, Horizon en De Hoenderloo Groep 
hebben jongeren onze stichting weten te vinden. 

Marshmallow challenge met de 
jongeren. 

Nieuwe jongeren 
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