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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Toeterjoepies. De stichting is een initiatief van
Gewoon-HR. Met het programma van de Stichting Toeterjoepies ondersteunen we, in samenwerking
met een groot aantal organisaties en vrijwilligers, jongeren die uit de jeugdzorg komen bij hun schoolen loopbaanontwikkeling 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. 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 in
studie en loopbaan en krijgen ze daarbij life support coaching. Waarvan ons programma Fluitend aan
de slag het meest bezochte onderdeel is.
In het vijfde bestaansjaar van de stichting hebben we geleerd waar de successen zitten. We zetten
meer in op individuele loopbaancoaching, en workshops op locatie. Dit hebben we na 2019 nog beter
doorgevoerd in het huidige programma en versneld in 2020 door Covid19 omstandigheden waar we
mee te maken kregen.
Tenslotte hebben we het programma ook inhoudelijk kunnen verrijken. Uit Nederlands onderzoek en
uit onze eigen praktijk van Gewoon HR weten we dat mentale kracht een belangrijke eigenschap is die
ook daadwerkelijk getraind en ontwikkeld kan worden, zeker bij jongeren. Dit is nodig bij het
doorzetten en behouden van werk en opleiding. Onderdelen van de werkwijze van het Centrum voor
Mentale Kracht, een nieuw label van Gewoon-hr, wordt ook aan de jongeren binnen het programma
Fluitend aan de slag aangeboden.
In het afgelopen jaar hebben we minder (jeugdzorg)instellingen kunnen bezoeken wegens Covid19. De
instellingen waar we wel terecht konden; Horizon, Werkraat en het Leger des Heils hebben
aangegeven dat jongeren ontzettend enthousiast en geïnspireerd zijn. Ook horen we van jongeren zelf
hoe fijn ze het vinden dat we er ook nu voor ze zijn. De aanvragen blijven onverminderd groeien.
Daardoor is het essentieel om als organisatie continu te blijven ontwikkelen. Het gaat dan om
blijvende professionalisering van de vrijwilligers op basis van de nieuwste inzichten, het door
ontwikkelen van programma’s, maar ook het verder uitbouwen en verstevigen van onze
samenwerking met het bedrijfsleven.
In 2019 is door de Stichting met succes vervolgfinanciering aangevraagd bij het VSB fonds voor het
jaar 2020 en 2021. Daarnaast hebben we een mooie gift van een anonieme stichting ontvangen. Met
deze bijdrages hebben we afgelopen jaar 179 jongeren begeleid.
In onderstaand jaarverslag nemen we u mee in de door de Stichting uitgevoerde activiteiten en
behaalde resultaten in 2020 en doelstellingen voor 2021.
We kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst van Toeterjoepies.
Het bestuur van de Stichting Toeterjoepies,
Colinda van Dijk, Susanne de Zwart, Josephine Colijn

Doelstellingen uit 2020
We richten we ons specifiek op jongeren die uitstromen zijn aan een jeugdzorgorganisaties en
zwerfjongeren in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland of Utrecht. We richten ons op
een groep met een grote achterstand, die moeilijk bemiddelbaar is naar werk en vervolgopleiding. We
kiezen ervoor om alle jongeren die gemotiveerd zijn toe te laten en kansen te bieden. Ons doel is om
alle jongeren die het programma Fluitend aan de slag volgen een stap verder te hebben geholpen in
hun ontwikkeling. We zien het programma als geslaagd wanneer de deelnemers één of meer van de
volgende dingen laten zien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De jongere heeft goed zicht op de eigen talenten, drijfveren en energie;
De jongere heeft een groter zelfvertrouwen, is weerbaarder en blijft volhouden;
De jongere durft hulp te vragen als dit nodig is;
De jongere kan succesvol samenwerken met anderen en kan effectiever communiceren
De jongere heeft een start gemaakt het opbouwen van een sociaal netwerk;
De jongere rondt succesvol een opleiding af;
De jongere is zelfredzaam;
De jongere heeft kennis van de arbeidsmarkt, heeft geleerd zich hier te presenteren en weet dat
een netwerk belangrijk is;
De jongere kan omgaan met autoriteit.

Het programma start met een intake en een 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 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. Het doel van de Stichting is voor 2020 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 met
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 van het programma Fluitend aan de slag 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).

Behaald resultaten 2020
De doelen zijn tot onze vreugde ruimschoots gehaald. Totaal in 2020 hebben we 115 jongeren mogen
begeleiden. In verband met Covid19 hebben we in kleinere groepen gewerkt.
•
•
•

109 Jongeren hebben de introductieworkshop gevolgd.
28 Jongeren volgen het programma Fluitend aan de Slag voor 1 jaar in combinatie met
coaching en 1 op 1 trainingen.
42 Jongeren volgden een maatwerktraject van het programma Fluitend aan de slag in
combinatie met coaching en 1 op 1 trainingen voor een half jaar.

Momenteel geven wij in het maatwerkprogramma meer persoonlijk coaching gerichte trainingen. Het
is niet enkel omdat we nu met minder mensen in één ruimte mogen. Maar we hebben gemerkt dat de
jongeren in deze onzekere periode meer persoonlijke aandacht nodig hebben. Ze verliezen vaker hun
(bij)baan en komen in de financiële problemen omdat ze geen vangnet hebben. Ze vinden het door
Covid19 moeilijker om gemotiveerd te blijven voor school. Onze deur staat altijd open en dat weten
ze; het succes van onze aanpak.

Vertrouwen en grenzen stellen

Spelregels bij De Horizon

Wederkerigheid
Soms hebben we een mooie kans om onze lessen op een wel heel bijzondere manier in te zetten:
Zo hebben we een unieke samenwerking met GetAGrip gehad in december 2020. Het UMC, klant van
Gewoon-hr, vroeg om een coronaproof invulling van hun scholingsdag. Jongeren die bij Werkraat weer
een weg vinden naar opleiding of werk kunnen daar radio lessen volgen bij het label GetAGrip. Een
aantal jongeren die bij ons het programma Fluitend aan de slag volgen, hebben samen met
Toeterjoepies en Gewoon-hr in één week een drie uur durende (deels) live uitzending gemaakt voor
de afdeling Cardiologie.
Jingles, interviews, een journaal en zelfs het weerbericht hebben ze gemaakt. Communicatie, lef,
doorzettingsvermogen, wederkerigheid, iets betekenen voor een ander, plannen en ook het omgaan
met stress; het kwam voor de jongeren allemaal aan bod. Jongeren waren zo enthousiast, dat de
jongeren die ons nog niet kenden, zich ook hebben aangemeld voor het programma Fluitend aan de
slag.
De jongeren waren trots op het resultaat en we kwamen zelfs met de actie in de krant. De
medewerkers van het UMC vonden het heel inspirerend om door een jongere geïnterviewd te
worden. Voor de jongeren heel waardevol om eens een hartchirurg aan de lijn te hebben. Wat
natuurlijk best spannend is.

Radio DJ Jaap van GetAGrip en een aantal jongeren die de uitzending HeartBeatRadio hebben gemaakt.

Het doorontwikkelde programma voor 2021

Klik op de afbeeldingen op naar de filmpjes te gaan

Het programma Fluitend aan de slag is een groot succes. Het is in ontwikkeld en wordt gefaciliteerd
door Erik Kaptein in samenwerking met de KNVB en loopt al vier jaar. Het bestaat uit 10 verschillende
onderdelen met gezamenlijke workshops. Daarnaast zijn ook individuele workshops en coaching op
thema’s aan het programma toegevoegd. Erik geeft de trainingen in samenwerking met professionals
uit verschillende jeugdinstellingen en bijvoorbeeld kenniscentrum Nederlands Jeugd Instituut en de
KNVB.
Afgelopen halfjaar heeft de Stichting i.v.m. Covid19 zich moeten beperken tot drie verschillende
instellingen: De Horizon groep, Het Leger des heils en Werkraat. We waren genoodzaakt het
programma Fluitend aan de slag aan te passen; geen grote groepen, maar kleinere groepjes en meer
maatwerk. Inplannen, afzeggen en weer herplannen door verscherpte maatregelen. We zijn
ontzettend blij met de inzet van de trainers die veel meer gedaan hebben dan gevraagd en sommige
workshops (gratis) hebben gegeven, zo hebben we kosten kunnen besparen. Ook is door Covid19 door
stilvallen van trainingen bij Gewoon-hr meer tijd vrijgekomen bij Colinda van Dijk. Zo heeft zij deze
vrijgekomen uren kunnen inzetten voor de stichting. En hierdoor hebben we kunnen besparen op
kosten.
Het was soms ook voor ons even lastig, maar we zijn heel blij met de resultaten voor de jongeren die
we wel hebben kunnen helpen. 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 deze organisaties de
samenwerking met Stichting Toeterjoepies ook voor 2021 en 2022 willen intensiveren.

Maatwerk: een aantal cases
Naast de vaste onderdelen leren wij in de praktijk hoe belangrijk en essentieel maatwerk is om aan de
behoefte van jongeren te kunnen voldoen. Voor elk programma hebben we een intake met de
jongeren zelf. Doordat ze zelf ideeën aanbrengen, wordt het echt hun programma en is het
commitment hoger. Afgelopen periode hebben wij ook extra ondersteuning gegeven bij jongeren die
een (bij) baan of een stageplek zoeken. Solliciteren is voor iedereen lastig in corona tijd, nog moeilijker

voor onze jongeren. Een cv maken, gesprekken oefenen en samen bellen naar werkgevers was hier
onderdeel van.
Een aantal jongeren uit een project dat we bij Leger des Heils hebben gedraaid, volgen momenteel
een maatwerk programma. Covid19 raakt iedereen hard, maar jongeren zonder vaste woon of
verblijfplaats misschien wel harder. Deze jongeren staan er alleen voor, al hun sociale contacten
worden ingeperkt. Een aantal jongeren wilden dolgraag weer naar school, maar liepen tegen
beperking aan in (financiële) middelen. Samen met onze vrijwilligers hebben ze hun financiën op orde
gebracht en samen met de stichting hebben we voor basis benodigdheden gezorgd die de jongeren
nodig hadden voor hun opleiding. Zoals kokskleding, koksmessen, veiligheidsschoenen, en laptops.
Gelukkig kan er, ondanks Covid19, wel individueel getraind worden bij ons op locatie. Dit is afgelopen
periode ook vaak ingezet. Om een aantal meiden toch een fijne en gezellige kerst te geven, hebben
onze vrijwilligers zelfs een kerstbrunch bij hen thuis geserveerd.

Een vrijwilligers gespecialiseerd in job
coaching geeft sollicitatie training. De
individuele gesprekken kunnen altijd
in een veilige omgeving bij ons op het
kantoor gegeven worden.

Onze vrijwilligers zorgden voor een
warme kerst met cadeautjes!

Daarnaast hebben we uit het programma Fluitend aan de slag dat we bij De Horizon groep hebben
gegeven ook een aantal jongeren in de life support coaching. De jongeren die na de
jeugdzorgbehandeling op zichzelf moeten gaan wonen, staan er vaak echt alleen voor, zoals u kunt
lezen in het onderstaande case:
Emmie is 18 jaar, komt uit een geweldsafhankelijke relatie. Ze heeft hulp gekregen vanuit een
jeugdzorgorganisatie. Nadat zij 18 jaar is stopt dit. Zij had hier werk gevonden, ging weer naar school.
Daarnaast volgde ze Fluitend aan de Slag om zelfredzaam te worden. Na de jeugdzorgbehandeling
wordt haar in een andere woonplaats een lege kamer met enkel een bed aangeboden. Hier heeft ze
geen sociale contacten en moet ze ver reizen om naar school te gaan. Door Covid19 raakt Emmie haar
bijbaan kwijt en haar stage plek. De gemeente geeft niet thuis. En ook de zorginstelling waar ze zat,
zorgt en ondersteunt haar niet meer. Emmie kan niet terugvallen op familie; zij doen niks voor haar.
Dat betekent geen inkomsten, geen eten en een lege kamer! Vanuit de Stichting heeft zij een coach
voor extra ondersteuning. Ze neemt contact op met haar coach over de situatie. Samen met de

Stichting heeft onze coach gezorgd voor de inrichting van haar kamer zodat ze de basis behoeften als
handdoeken, keukengerei en linnengoed heeft. De Stichting heeft gezorgd dat ze een aanvullende
beurs krijgt, zodat er inkomsten zijn. Emmy blijkt schulden te hebben en door Covid19 groeien deze.
Haar coach heeft een financieel plan mét Emmy gemaakt. De Stichting heeft betalingsafspraken
geregeld met de schuldeisers. Haar coach heeft Emmy stapje voor stapje weer naar school, stage en
werk begeleidt. Ook al reageert Emmie niet altijd, haar coach stuurt haar wekelijks op maandag een
appje, zodat ze weet dat er iemand aan haar denkt en ze hulp mag vragen. Emmie is op de goede weg,
zo hebben we nog een heleboel jongeren op weg mogen helpen door individuele trainingen en life
support coaching.
Bovenstaand praktijkvoorbeeld staat helaas niet meer op zichzelf. We merken dat door de Covid19 de
situatie voor jongeren uit de jeugdzorg en uitstromen uit de jeugdzorg steeds nijpender wordt.

Coaching en themacoaching
Er zijn ca. 40 vrijwilligers actief betrokken bij de Stichting Toeterjoepies. Het gaat om coaches,
themacoaches, gedragswetenschappers, loopbaanadviseurs, jobcoaches, jobsearchers,
test(psychologen),trainers, ontwikkelaars, ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven, bestuurders,
communicatie medewerkers, coördinatoren en stagiaires van de hbo-opleiding social work.
Vanuit de Stichting is er iedere twee weken een contactmoment met de jongere. We hebben geleerd
dat continuïteit en regelmaat werkt voor de jongere. We bouwen hiermee aan een vertrouwensband
en signaleren sneller als zaken stroef lopen. Daarnaast heeft de coach zijn/ haar afspraken met de
jongere. Thema-coaching komt daar, waar nodig en wenselijk bovenop. Met deze thema-coaching zien
we nog veel meer mogelijkheden om de jongeren passende begeleiding te kunnen bieden. We merken
dat jongeren die meer dan één vrijwilliger van de Stichting Toeterjoepies hebben ontmoet zich nog
meer thuis voelen en goed hun hulpvragen durven aangeven.
Ons is gebleken dat de combinatie van persoonlijke- en thema coaching (door een vrijwilliger die de
jongere meer kan vertellen over een specifiek thema of een bepaalde functie), gecombineerd met
(individuele) workshops bij de jongeren werkt. Daarnaast werkt het goed dat de coördinator van de
stichting ook zeer regelmatig contact heeft met de jongeren. We ondersteunen onze vrijwilligers op
verzoek en hebben themabijeenkomsten dan wel intervisie.

Samenwerken met Jeugdzorgorganisaties
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het opbouwen en uitbouwen van een goede samenwerking met jeugdzorginstellingen,
scholen en opvangtehuizen voor
jongeren. Uit ervaring blijkt dat veel
organisaties niet beschikken over de
juiste kennis, vaardigheden, tijd en
netwerk om jongeren in de jeugdzorg te
ondersteunen bij het vinden van een
passende studie of werk. Onze stichting
kan dit juist wel bieden en ondersteunt
jongeren in het opbouwen van een
stabiele toekomst.
Links Erik Kaptein ontwikkelaar van het programma en rechts
KNVB scheidsrechter Kevin Blom

In de corona periode is met name samengewerkt met het Leger des Heils, Horizon en Werkraat. In
2021 staat weer een programma voor nieuwe organisaties op de planning.

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.
Vanaf vorig jaar maart ging Nederland op slot en we merken dat jongeren - in het algemeen – door het
ontbreken van sociale contacten en structuur het moeilijk hebben. Dat maakt onze doelgroep nog
kwetsbaarder. 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. We zijn, ondanks de lockdown, van start gegaan met kleine
groepjes. Hier is naast de groepsworkshop de één op één coaching een groot onderdeel van. Hopelijk
kunnen we in een later stadium dit jaar weer aan de hulpvraag van meerdere instellingen voldoen.
We hebben steeds meer geleerd dat mentale kracht een belangrijke eigenschap is die je kunt trainen
en ontwikkelen, zeker bij jongeren. Dit is nodig bij het doorzetten en behouden van werk en opleiding.
Uit internationaal onderzoek (60 landen en 20 universiteiten) blijkt dat jongeren met meer mentale
kracht succesvoller zijn in het krijgen en behouden van banen en doorzetten van studie. Dit willen we
inzetten bij Fluitend Verder om het succes te vergroten. Hiervoor werken we samen met het Centrum
voor Mentale Kracht, een nieuw label van Gewoon-hr.

We verwachten dat we onze doelen voor 2021-2022 ruimschoots halen. Alleen de
introductietrainingen zullen wat lager uitvallen, omdat we wegens Covid19 geen grote groepen
tegelijk bij elkaar kunnen zetten. We verwachten op de maatwerktrajecten juist weer hoger uit te
komen.
De prognose van onze doelen in 2021 met uitloop tot maart 2022 zijn:
•
•
•

60 tot 80 Jongeren volgen een introductieworkshop.
40 Jongeren volgen het programma Fluitend aan de Slag voor 1 jaar in combinatie met
coaching en 1 op 1 trainingen.
30 Jongeren volgen een maatwerktraject van het programma Fluitend aan de slag in
combinatie met coaching en 1 op 1 trainingen.

Trainen in (meerdere) kleinere groepen en meer maatwerk brengen hogere kosten met zich mee. We
streven ernaar dat de kosten binnen het gestelde budget blijven. We zijn zeer creatief in oplossingen
en een aantal trainers en coaches, die de stichting een warm hart toedragen, zijn bereid om zich ook
in 2021-2022 extra in te zetten voor de stichting.

Tot slot
Onze werkwijze wordt enthousiast ontvangen en de vraag naar ondersteuning groeit. Dit onderbouwt
ons idee dat er veel jongeren uit de jeugdzorg behoefte hebben aan ondersteuning bij het vinden van
een passende studie en werk. Door Covid19 zijn er veel jongeren hun (bij)baan kwijt geraakt. Ze
missen de structuur van school, werk en natuurlijk de sociale contacten.
Het is leuk om te merken dat onze aanpak enthousiast wordt ontvangen door jongeren, instellingen
en donoren waarbij we ons realiseren dat we als organisatie moeten meegroeien en verder
professionaliseren om aan de vraag te kunnen voldoen.
De Stichting en het programma ‘Fluitend aan de slag’, staat inmiddels op de kaart. Daarnaast
onderzoeken we altijd nieuwe mogelijkheden, individuele begeleiding, onze coaches en
samenwerkingsverbanden. Samen met deze organisaties zijn we aan het onderzoeken of zij hierin en
financiële bijdrage kunnen leveren. We hebben onlangs een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds
voor financiering van het opzetten van bredere jobcoaching, zodat we behalve de jongeren ook de
werkgevers regelmatiger en gerichter kunnen betrekken bij het behoud van werk voor de jongeren.
Daarnaast zijn we in gesprek over Social Return met een aantal gemeentes.
Met de expertise die we in huis hebben, onze programma, vrijwilligers en netwerk denken wij een
verschil te kunnen maken in de toekomst van onze jongeren. Onze dank gaat dan ook uit naar het
vertrouwen van het VSB-fonds, al onze vrijwilligers en . Met deze steun hebben wij heel veel kunnen
betekenen voor de jongeren.

Namen het bestuur Stichting Toeterjoepies,
Colinda van Dijk, Voorzitter

