Jaarverslag
2018

Jaarverslag 2018

Vervolgaanvraag VSBfonds, januari 2019

Jaarverslag 2018

Inhoud
Jaarverslag 2018 ...................................................................................................................................... 1
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3
2. De Toeterjoepies formule; visie en missie ........................................................................................... 4
3. Terugblik 2018 ..................................................................................................................................... 5
3.1 Jongeren in het programma....................................................................................................... 5
3.2 Door ontwikkeling programma Fluitend aan de slag ................................................................. 7
3.3 ................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3 Samenwerkende partijen ........................................................................................................... 8
3.4 Vrijwilligers................................................................................................................................. 9
.4. Doelstellingen voor 2019 .................................................................................................................... 9
7.1 Fluitend aan de slag ................................................................................................................... 9
5. communicatie kanalen ....................................................................................................................... 10

1. Inleiding
Stichting Toeterjoepies is een initiatief van Gewoon-HR. Met ons programma ‘fluitend aan de slag’
hebben wij in samenwerking met de KNVB al tientallen jongeren uit de jeugdzorg door middel van
workshops meer kennis en vaardigheden bijgebracht, maar vooral ook perspectief m.b.t. studie,
toekomstmogelijkheden en werk. We volgen en coachen de jongeren - onze Toeterjoepies gemiddeld twee jaar in een belangrijke fase in hun leven. In deze twee jaar ontwikkelen ze zich naar
studie en loopbaan en krijgen ze life support coaching. We helpen de jongeren in hun ontwikkeling
door ze hun talenten te laten ontdekken en in te zetten, we helpen ze met het vinden van een
passende opleiding, een (bij)baan, met het maken van een goed CV en gaan als dat nodig is mee op
sollicitatiegesprek.
Het programma is positief ontvangen door onze doelgroep en de betrokken jeugdzorginstellingen. Het
vertalen van de voetbalwereld naar het dagelijks leven van jongeren en de inzet van een positief
rolmodel als Kevin Blom van de KNVB spreekt tot de verbeelding, inspireert en biedt jongeren
perspectief. In het afgelopen jaar hebben ook weer verschillende jeugdzorginstellingen aangegeven
dat zij en de jongeren dermate enthousiast zijn over ons programma dat ze de samenwerking met
stichting Toeterjoepies wilden intensiveren. Dit hebben we terug gezien in een enorme stijging van het
aantal aanmeldingen in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018.
Na de start in juni 2016 hebben wij gaandeweg al veel kennis en ervaring opgedaan in werken met
deze bijzondere doelgroep. De geleerde lessen hebben geleid tot enkele aanpassingen in 2018 in het
programma; werken met kleinere groepen, naast gezamenlijke workshops ook meer inzet op
individuele coaching, en workshops op locatie zijn hier enkele voorbeelden van.
Het afgelopen jaar is onze samenwerking met jeugdzorginstellingen verder geïntensiveerd. De
Stichting Toeterjoepies werkt ondertussen samen met 13 organisaties voor de instroom van de
jongeren. De Stichting biedt naast gezamenlijke workshops vanuit het programma ‘fluitend aan de
slag’ ook individuele loopbaan coaching aan, aan jongeren die uit de jeugdzorg komen.
Voor de komende jaren ondersteunen we vanuit de Stichting Toeterjoepies graag een nieuwe groep
jongeren via ons doorontwikkelde programma Fluitend aan de Slag Onderstaand vind u ons
jaarverslag.

Colinda van Dijk
Susanne de Zwart
Josefien

2. De Toeterjoepies formule; visie en missie
In onze samenleving krijgen niet alle jongeren dezelfde kansen. Dit kan bijvoorbeeld komen door
armoede, het ontbreken van een stabiele thuissituatie, tekortschieten van de sociale context of
psychische problemen.
Veel jongeren in een achterstandspositie hebben ook een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit
de visie dat iedereen gelijke kansen verdient en iemand nodig heeft die in hem of haar gelooft, wil
Stichting Toeterjoepies bijdragen aan een volwaardige participatie van deze doelgroep in de
maatschappij. Dit begint bij een opleiding en betaald werk.
Onze missie is daarom: Wij willen kansarme jongeren zonder stabiele thuissituatie in de leeftijd van 16
tot en met 23 jaar helpen in hun ontwikkeling dat leidt naar het vinden, krijgen en houden van betaald
werk of een opleiding die aansluit bij hun talenten en ambities. Jongeren die zich aanmelden voor ons
ontwikkelingstraject, kunnen gebruik maken van een:




Talentenassessment, om erachter te komen waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt;
Individuele coach die ze tijdens het hele traject zal begeleiden;
Plaats in het collectieve programma ‘Fluitend Aan De Slag’, dat we hebben ontwikkeld in
samenwerking met KNVB scheidsrechter Kevin Blom. Het programma bestaat uit workshops
van een dagdeel over onderwerpen zoals samenwerken, communicatie, zelfvertrouwen en
omgaan met je baas.

Voor elke deelnemer kan een maatwerkprogramma worden samengesteld op basis van de wensen en
behoeften. Dit programma kan bestaan uit bijvoorbeeld: studiekeuzeadvies, studie coaching, hulp bij
het vinden van een (bij)baan, werkervaringsplaats, stage of leerwerkplek of jobcoaching.

3. Terugblik 2018
3.1 Jongeren in het programma
Naast de vaste onderdelen leren wij in de praktijk hoe belangrijk en essentieel maatwerk is om aan de
behoefte van jongeren te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld door een jongere bijles hoofdrekenen te
geven zodat ze haar bijbaan kan behouden, of het opzetten van een trainingsschema en trainingen
zodat een jongere de toelatingstest voor gymleraar kan halen, of ons netwerk binnen defensie
inzetten zodat een jongeren een dag mee kon lopen om te kijken of werken bij defensie iets voor hem
is.
Het les programma “Fluitend aan de slag” is ontwikkeld en gefaciliteerd door Kevin Blom van de KNVB
en Erik Kaptein van Gewoon-HR in samenwerking met professionals uit verschillende jeugdinstellingen
en bijvoorbeeld kenniscentrum Nederlands Jeugd Instituut. In juni 2016 is gestart met de eerste
workshop en twee jaar verder bieden wij het programma aan voor jongeren vanuit 13 verschillende
jeugdzorginstellingen. De gezamenlijke workshops, individuele coaching en maatwerk hebben ervoor
gezorgd dat het programma enorm positief is beoordeeld door de deelnemende jongeren en
betrokken jeugdzorg instellingen. Dit heeft erin geresulteerd dat veel organisaties de samenwerking
met Stichting Toeterjoepies ook voor komend jaar weer willen intensiveren.
Inmiddels is het gehele programma ‘fluitend aan de slag’, in samenwerking met de KNVB vanaf 2016
tot en met 2018 door 70 jongeren met een certificaat afgesloten. We hebben voor 246 jongeren
onderdelen van het totale programma verzorgd. Dat ging soms om introductietrainingen op de
jeugdzorginstelling zelf om jongeren kennis te laten maken met de Stichting Toeterjoepies, zodat ze bij
uitstroom uit de jeugdzorg een kort lijntje
hebben met de Stichting. Daarnaast ging het om
jongeren die onderdelen van het programma
alvast hebben gevolgd en andere onderdelen
verderop in hun traject nog kunnen volgen. Op
dit moment worden 37 jongeren door de
Stichting Toeterjoepies gecoacht bij het vinden
van de juiste scholing, op school blijven, vinden
en ook behouden van een bijbaan en vinden van
een werkervaringsplek of baan. We zien dat de
opzet van het programma, jongeren aanspreekt
en inspireert.
Certificaat uitreiking ‘fluitend aan de slag’

Toekomstperspectief
Naast kennis en vaardigheden, wil de stichting vooral
jongeren een perspectief bieden met betrekking tot
werk, studie en toekomstmogelijkheden. Veel
jongeren hebben een achtergrond met een complexe
thuissituatie, armoede, heen en weer pendelen
tussen verschillende instellingen, weinig vertrouwen
in zichzelf en hun omgeving. Vaak ontbreekt het hen
aan een omgeving en netwerk die stimuleert en
meedenkt over toekomstmogelijkheden. Je ziet dan
ook dat deze groep jongeren vaker vroegtijdig stopt
met school en moeite heeft een passende baan te
vinden of deze weet vast te houden.
Juist studie, werk en inkomen zijn essentieel voor het
opbouwen van een stabiele toekomst. De Stichting
Toeterjoepies bereidt met het programma ‘fluitend
aan de slag’ onze jongeren op een aansprekende
manier hierop voor.

Spelregels “Workshop fluitend aan de
Slag”

Programma; belangrijke lessen en door ontwikkeling
Inmiddels loopt het programma alweer twee jaar en hebben wij als Stichting veel geleerd. Op basis
van de ervaring die we de afgelopen periode hebben opgedaan hebben we gaandeweg het
programma op een aantal punten door ontwikkeld en aangepast. De belangrijkste lessen en
aanpassingen zijn:
 Jongeren die elkaar niet kennen staan niet in een leerstand, maar gaan tegen elkaar opboksen.
Belangrijk om workshops in een vertrouwde kleine groep op locatie te geven.
 Bij het opbouwen van een band tussen jongere en coach werkt het goed om samen iets actiefs te
ondernemen. Bijvoorbeeld het samen volgen van de workshop ‘filmen met je smartphone’ wordt
door zowel jongeren als coaches gezien als een leuke en laagdrempelige manier om kennis met
elkaar te maken.
 Het programma bestaat voortaan uit gezamenlijke workshops waaraan wij ook individuele
workshops en coaching hebben toegevoegd, in plaats van alleen gezamenlijke workshops, om aan
de behoefte van één op één begeleiding te kunnen voldoen.
 Binnen de gezamenlijke workshops komen aan de orde de spelregels in het bedrijfsleven,
samenwerken, omgaan met kritiek en gezag en communicatie. De thema’s kunnen in overleg met
de begeleiders van de deelnemers worden aangepast.
 Bij succesvol afronden van het programma ‘fluitend aan de slag’ ontvangt de jongere een
certificaat. Dit certificaat kan degene toevoegen aan zijn of haar portfolio (veel
jeugdzorginstellingen werken met portfolio’s voor jongeren waarmee ze kunnen aantonen aan
welke competenties ze hebben gewerkt).
 Het maximum aantal deelnemers aan één workshop is tien jongeren. Dit aantal draagt bij aan een
veilige en positieve groepsdynamiek en leeromgeving;
 De workshops worden bij voorkeur op een locatie binnen de jeugdzorginstelling gegeven die bij de
jongeren bekend is.

 Voor jongeren die niet op een jeugdinstelling wonen, bijvoorbeeld jongeren die ons vanuit
Pleegzorg Nederland of de crisisteams van gemeenten weten te vinden, worden workshops vanuit
een voetballocatie gefaciliteerd;
 Bij de begeleiding en bemiddeling van jongeren naar een (bij)baan is snelheid en continuïteit
belangrijk.
 Communicatie over de workshops (en de stichting) geschiedt vooral visueel via korte filmpjes.
Schriftelijke communicatie via posters en flyers heeft op deze doelgroep minder effect.

Voor veel jongeren zijn de workshops van ‘fluitend aan de
slag’ een eerste kennismaking met het werk van onze
Stichting. Naast de gezamenlijke workshops doen wij
natuurlijk meer om jongeren te ondersteunen bij het
vinden van een passende studie en werk. Alhoewel in het
originele programma ontwerp we alle workshops
gezamenlijk wilden geven hebben we op basis van ervaring
er toch voor gekozen een aantal onderdelen individueel
aan te bieden, omdat dit in de praktijk beter werkt. Het is
fantastisch om te zien dat na het volgen van het
programma ‘fluitend aan de slag’ een groot aantal
jongeren meer vertrouwen heeft in zijn of haar toekomst
en met een opleiding of een (bij) baan is gestart.

Workshop ‘fluitend aan de slag’

3.2 Door ontwikkeling programma Fluitend aan de slag
In 2018 hebben we de workshops van het programma Fluitend aan de Slag verder
geprofessionaliseerd. Het programma is door de Stichting in samenwerking met de KNVB ontwikkeld.
Het programma bestaat uit 10 verschillende onderdelen met gezamenlijke workshops. Daarnaast zijn
ook individuele workshops en coaching op thema’s aan het
programma toegevoegd. Per programmaonderdeel is
lesmateriaal ontwikkeld en instructies voor de trainers. Er
worden individuele trainingen gegeven en gezamenlijke
workshops.
Jongeren ontvangen bij voldoende deelname een certificaat
in de laatste workshop. Dit certificaat kunnen ze toevoegen
aan hun competentieportfolio waaraan ze werken in hun
opleiding. Ze kunnen dus aan scholen en werkgevers laten
zien dat ze iets extra’s hebben gedaan om zicht te
ontwikkelen. Voor sommige jongeren is dit een belangrijke
reden om mee te doen aan Fluitend aan de Slag.
Veel jongeren zijn actief bezig met sport. Dit betekent dat
sport een goede ingang is om op een toegankelijke, leuke

manier in gesprek te komen over het thema werk. In de workshops maken waarom steeds de
verbinding tussen sport en het bedrijfsleven.
De inzet van een bekende scheidsrechter maakt dat de interesse van de deelnemers groter is dan bij
een “gewone workshop. In de praktijk zie je dat jongeren deze opzet zien als een bijzondere vorm van
aandacht die er voor hen is in het programma.
Naast de vaste onderdelen leren wij in de praktijk hoe belangrijk en essentieel maatwerk is om aan de
behoefte van de ontwikkeling van de jongeren te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld door een jongere
bijles hoofdrekenen te geven zodat ze haar bijbaan kan behouden, of het opzetten van een
trainingsschema en trainingen zodat een jongere de toelatingstest voor gymleraar kan halen, of ons
netwerk binnen defensie inzetten zodat een jongere een dag mee kon lopen om te kijken of werken
bij defensie iets voor hem is.

3.3 Samenwerkende partijen
De Stichting Toeterjoepies werkte in 2018 samen met een groot aan jeugdzorginstellingen en
opvanglocaties. De Stichting Toeterjoepies werkt ondertussen samen met 13 organisaties voor de
instroom van de jongeren. De Stichting verzorgt introductieworkshops en intakegesprekken samen
met de KNVB scheidsrechters op de locatie van deze instellingen (bij internaten voordat de jongeren
verhuizen). De vaste contacten met deze instellingen garanderen de instroom.
De vraag is dermate groot vanuit de instellingen dat de Stichting niet alle jongeren op dit moment kan
bedienen. De jongeren die ons zelf vinden via social media, de website of onze vrijwilligers worden
altijd ondersteund.
De Stichting Toeterjoepies werkte in 2018 samen met de volgende instellingen:
Hoenderloo Groep, Hoenderloo
Leger des Heils, Utrecht
Fier, Rotterdam
Netwerk Hoorn, Hoorn
Stek Jeugdhulp, Rotterdam
Horizon, Rotterdam
Buurtteam Ondiep, Utrecht
Pleegzorg de Rading, Utrecht
Intermezzo, Nijmegen
Pretty Woman, Amersfoort
De Gooise Praktijkschool, Hilversum
Crisisopvang de Dijk, Utrecht
Spirit, Amsterdam
Willem Schrikker groep, Amsterdam

3.4 Vrijwilligers
Stichting Toeterjoepies werkt met een multidisciplinair team van veertig hoogopgeleide professionals
en ondernemers met heel diverse achtergronden. Zij zijn in de dagelijkse praktijk werkzaam op het
gebied van bijvoorbeeld HR, talentontwikkeling, coaching, loopbaanbegeleiding en werving en
selectie, bij organisaties variërend van het Ministerie van Defensie tot de KNVB en Berenschot. Vrijwel
al onze vrijwilligers hebben leidinggevende ervaring.
Onze vrijwilligers hebben een groot netwerk binnen het bedrijfsleven en bij de overheid, en expertise
op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs die als rolmodel dienen voor de deelnemers.
In 2018 heeft de stichting verschillende informatie avonden gehouden, waarbij we zorgen voor
educatie en ondersteuning van onze vrijwilligers. We bieden onze vrijwilligers de mogelijkheid hun
netwerk te vergroten en zichzelf verder te ontwikkelen door het faciliteren van de uitwisseling van
kennis en kunde. Vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief en krijgen de mogelijkheid om via e-learning
(van de Schrikkergroep) kennis op te doen.

.4. Doelstellingen voor 2019
7.1 Maatwerk
In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat jongeren soms gebaat zijn bij het volgen van onderdelen
van het programma Fluitend aan de slag in combinatie met coaching in plaats van het volgen van het
gehele programma. In 2019 zal het programma nog meer maatwerkonderdelen bevatten, na de intake
en introductietraining.
Van daaruit wordt bezien welke jongeren daadwerkelijk het programma gaan volgen en vervolgens
welke maatwerkonderdelen nodig zijn om de jongere verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.
Een jongere kan vervolgens het gehele programma doorlopen (duur is 1 jaar), of een
maatwerkprogramma van ½ jaar. Coaching vanuit de vrijwilligers is voor alle deelnemers hoe dan ook
de basis.
Naast de reguliere trajecten die doorlopen in 2019 is het doel van de Stichting Toeterjoepies vanaf 1
september 2019 tot en met 1 september 2021 het volgende:




100 Jongeren volgen een introductieworkshop: dit is een training voor jongeren die bijna
uitstromen uit de hulpverlening/internaten met als doel kennismaking met de Stichting TJ,
inspiratietraining als voorproefje van het hele traject.
20 Jongeren volgen het programma Fluitend aan de Slag voor 1 jaar in combinatie coaching en
1 op 1 trainingen. Dit betreft het totale programma Fluitend aan de slag. Hierin zijn de
trainingen opgenomen die hierboven zijn uitgewerkt, inclusief: individuele training,
assessments, intervisie en loopbaanbegeleiding. Deze jongeren krijgen ook een individuele
coach die ook nog na het traject langdurig beschikbaar blijft (vrijwilliger).



50 Jongeren volgen een maatwerktraject in combinatie met coaching en 1 op 1 trainingen.
Tijdens de vorige trajecten hebben we geleerd dat niet alle jongeren het hele programma op
dezelfde volgorde wil volgen. Sommige jongeren hebben een time-out, andere jongeren
hebben behoefte aan maatwerk of meer verdieping op iets waaraan ze willen werken. Voor
deze jongeren stellen we een maatwerk traject samen waarbij ze een deel van de trainingen
volgen. Ook deze jongeren krijgen individuele training, assessments, intervisie en
loopbaanbegeleiding. Deze jongeren krijgen ook een individuele coach die ook nog na het
traject langdurig beschikbaar blijft (vrijwilliger).

7.2 Traject voor zwerfjongeren in Utrecht
We zijn benaderd door Het Leger des Heils om een groep van ongeveer vijftien jongeren actief in
groepsverband te begeleiden. We gaan met een vaste groep vrijwilligers tweewekelijks met hen aan
de slag. Het doel is de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op, hun toekomst door hun
talenten te benutten en hun sociale omgeving op te bouwen. We halen jongeren uit de zorgsetting en
plaatsen ze in een nieuwe, positieve sociale basis met nieuwe rolmodellen uit het bedrijfsleven. Het
programma is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. Met als
uiteindelijke doel een (bij)baan en deze weten te behouden.
7.3 Aanpak “Praktisch aan de Slag”
We hebben gemerkt dat het bij deze jongere gaat om concrete goede hulp op het juiste moment.
Momentum en snelheid is heel erg belangrijk; er zijn op het moment dat je echt kan helpen. We
hebben alle expertise in huis, maar missen op dit moment een linking pin die kan schakelen naar
werkgevers en jongeren die op zoek zijn naar een (bij)baan en werken. Onze vrijwilligers zijn allemaal
werkzaam en niet a la minute beschikbaar en we hebben gemerkt dat het daar bij jobcoaching echt
mee staat of valt, zeker bij deze groep jongeren.
We gaan binnen het programma dat we de jongeren aanbieden steviger inzetten op:
Jobcoaching op de werkplek, om de jongeren te helpen met de dingen waar ze op het werk tegenaan
lopen, te leren omgaan met teleurstellingen en door te zetten, en de werkgever te ontlasten;

5. Communicatie kanalen
De stichting heeft een website https://www.toeterjoepies.nl/ Geïnteresseerden worden op de hoogte
gehouden via de nieuwsbrief. Deze wordt via de mail verstuurd. De nieuwsbrief wordt ook op de
website gezet. Verder is er is een Facebook en een LinkedInpagina.
Notitie: Er wordt vertrouwelijk omgegaan met (persoonlijke) informatie van de jongeren en de
vrijwilligers.

