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Voorwoord
Namens het bestuur van de Stichting Toeterjoepies ontvangt u hierbij rapportage van het programma
‘fluitend aan de slag’ dat we hebben uitgevoerd in 2019 - 2022
Op dit moment verzorgen we het programma Fluitend aan de slag inmiddels vijf jaar. In die vijf jaar is
veel geleerd. De geleerde lessen hebben in 2018 geleid tot enkele aanpassingen in het programma,
zoals het werken met kleinere groepen, meer inzet op individuele loopbaan coaching, 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. Ook 2021 en 2022 werd
gedomineerd door Covid19. We hebben hierdoor meer ingezet op de ondersteuning van de mentale
kracht van de jongeren.
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. We hebben voor het eerst de MTQ
test ingezet. Deze meet je mentale kracht op acht punten. De rapportage is met de jongeren
besproken, hier leggen we de aandacht op hun talenten en geven we tips op welke punten ze zich
kunnen ontwikkelen.
In dit verslag hebben we ook de jongeren zelf aan het woord gelaten. Hoe hebben zijn het programma
beleefd, wat hebben ze geleerd en wat willen ze doorgeven? 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. Het VSB fonds levert aan de ontwikkeling en door-ontwikkeling
van onze programma’s een grote bijdrage. In onderstaande rapportage nemen we u mee in de door
de Stichting uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.
We kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst van Toeterjoepies.
Het bestuur van de Stichting Toeterjoepies,
Colinda van Dijk, Susanne de Zwart.

Doelstellingen uit het programmaplan
In het project 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 Toeterjoepies was vanaf 1 augustus 2019 tot en met 1 augustus 2021
gesteld. Deze doelen zijn in verband met COVID 19 verlengd tot en met januari 2022: 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).

Resultaten 2020
De doelen zijn tot onze vreugde ruimschoots gehaald. Totaal in 2020 hebben 115 het programma
Fluitend aan de slag gevolgd. In verband met Covid19 hebben we in kleinere groepen gewerkt.
•
•
•

109 Jongeren hebben de introductieworkshop gevolgd.
28 Jongeren volgden 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.

Resultaten 2021-2022
De doelen zijn ook in deze jaren gehaald. Totaal in 2021-2022 hebben 83 jongeren het programma
Fluitend aan de slag gevolgd. In verband met Covid19-Omikron hebben we ook dit jaar nog in kleinere
groepen gewerkt.
•
•
•

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

Totaal resultaat 2019 tot en met april 2022
•
•
•

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

In het maatwerkprogramma is meer persoonlijk coaching opgenomen dan in voorgaande jaren. Het is
niet enkel omdat we met minder mensen in één ruimte mochten vanwege COVID-19. Maar we
hebben gemerkt dat de jongeren in deze onzekere periode meer persoonlijke aandacht nodig hadden.
Ze verloren vaker hun (bij)baan en kwamen in de financiële problemen omdat ze geen vangnet
hadden. Door Covid19 en thuisscholing was het moeilijker om gemotiveerd te blijven voor school.
Onze deur staat altijd open en dat weten ze; het succes van onze aanpak.

Uitreiking van het certificaat.

Het delen van successen

Vrijwilligersavond
Scheidsrechter Kevin
Fluitend aan de slag

De jongeren aan het woord
Je kijkt om je heen, de groep ken je wel, maar ineens moet je je verhaal vertellen. Nou ja, niks moet.
Maar de persoon naast je deed het ook. En de vorige keer bij de kleuren workshop ging het ook best
goed … een beetje zenuwachtig begin je … en dan merk je dat je positieve feedback uit de groep krijgt.
Het is toch niet zo heel eng!
Je bent 19 jaar, op school ging het niet goed, thuis is er gedoe en nu zit je hier. Je mag meedoen aan
het programma van Toeterjoepies. Wat heeft het je gebracht? We vroegen het vijf van onze
deelnemers, bij het overhandigen van hun certificaat.
Auke: Vooral de kleurenworskhop* gaf me veel inzicht. Ik ben heel erg geel. Ik begrijp nu veel beter
waarom ik op bepaalde mensen feller reageer zoals ik soms doe. Nu kan ik me beter aanpassen aan de
andere en is communiceren veel beter. De persoonlijke coachingsgesprekken kon ik erg waarderen.
Jullie hebben gezorgd dat ik een dag in een laboratorium kon meelopen. Dit wilde ik erg graag, dit
hielp me om met meer vertrouwen mijn studie weer op te pakken. Ik heb mezelf de belofte gedaan
elke dag iets nieuws te leren.
Melanie: Sommige workshops vond ik niet zo leuk, aan boksen deed ik niet mee. Maar successen
vieren, de kleurenworkshop en fouten maken, vond ik heel interessant. In een andere workshop
moesten we elkaar complimenten geven en daarna een vraag stellen. Zoals: gaaf mondkapje, heb je
die zelf gemaakt? Dat voelde eerst heel gek. Na de workshop deden we het nog steeds. Eerst voor de
lol, maar het werkte echt. Ook heb ik een cv gemaakt samen met mijn coach. Door corona gingen veel
plannen niet door, ik vond het moeilijk om gemotiveerd te blijven, maar de woensdagen als
Toeterjoepies kwamen, waren altijd leuk. Dan was ik er wel bij!
Renzo: Ik ben heel erg trots dat ik het certificaat heb gehaald. Soms wilde ik opgeven en had ik geen
zin of vond het erg spannend. Dan mocht ik altijd even een break nemen. Ik heb geleerd dat ik ook
voor mezelf mag opkomen en trots op mezelf mag zijn. Fouten maken is niet erg als je er van leert. Ik
vond dit heel gaaf om dit met een echte scheidsrechter te doen. Ik wil heel graag zeggen tegen de
jongeren die nog mee gaan doen: hou vol! Ook als er een workshop is die je niet zo leuk vindt/lijkt. Je
leert er altijd van en aan het eind ben je blij dat je alles hebt meegedaan! Ook heb ik geleerd beter te
plannen, ik heb nu een agenda op mijn telefoon en dit helpt me om me beter voor te bereiden en
minder afspraken te vergeten.
Niels: Op de woensdagen riep ik altijd: Yes, Toeterjoepies! Jammer dat het voorbij is. Ik vind het
programma erg interessant. Soms dacht ik, wat heb ik? Maar dan later hadden jullie toch gelijk. Ik heb
geleerd in kleine stapjes vooruit te gaan en die successen te vieren. Dan zijn er minder teleurstellingen
en hou ik het beter vol. Iets simpels als mijn huisje schoonhouden. Dat lukte nooit. Nu heb ik een
schema gemaakt met jullie, deze hangt op de koelkast. De kleurenworkshop en het boksen vond ik de
leukste. Nu weet ik waar mijn talenten liggen, waar ik goed in ben en waarin ik hulp nodig heb. Ik durf
nu ook hulp te vragen.
Naomi: Ik deed niet eens mee, maar toen vroegen jullie of ik er bij wilde komen zitten. Er waren wat
uitvallers. Ik dacht niet dat het wat voor mij was en helemaal niet dat ik het vol kon houden. Ik heb
school niet afgemaakt omdat ik me heel moeilijk kan concentreren. Voordat ik het wist waren we een

uur verder! Daarna was ik er ook steeds bij. Ik heb meer vertrouwen in mezelf gekregen. En weet nu:
Ik kan wel wat! Ik vond de trainingen van de scheidrechter heel inspirerend.

Kleurenworkshop
Er zijn verschillende tools die werken met kleuren om
bepaalde gedragsvoorkeuren van mensen aan te geven. Je
hebt in de workshop kennisgemaakt met
waardenmanagement dat afgeleid is van de ideeën van Dr.
Clare W. Graves (1914 - 1986). Volgens Graves heeft ieder
mens een aantal drijfveren in zich. Deze bepalen hoe we
handelen, denken en reageren.
Elk van de waarden kreeg een kleur:
Paars:
Rood:
Blauw:
Oranje:
Geel:
Groen:

Veiligheid van voortbestaan
Snelheid en kracht om te overleven
Orde en regels t.b.v. zekerheid van samenleving
Competitie, winnen en materialisme
Intellectuele vrijheid en persoonlijke ontwikkeling
Idealen en groepsgevoel

Programma fluitend aan de slag: het doorontwikkelde programma
Het programma is door de Stichting in samenwerking met de KNVB ontwikkeld 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. Per
programmaonderdeel is lesmateriaal ontwikkeld en instructies voor de trainers. Hieronder staan de
verschillende programmaonderdelen beschreven zoals deze zijn ontwikkeld, uitgevoerd en
doorontwikkeld.
De onderdelen in blauw worden individueel gegeven, en de anderen zijn gezamenlijke workshops.
Opbouw programmaonderdelen;
1.

Van spelregels naar leefregels; duidelijkheid over verwachtingen en verplichtingen over en weer.
Hierin staan de spelregels bij voetbal centraal en wordt er een vertaling gemaakt naar het
dagelijks leven van de jongeren en spelregels in het bedrijfsleven.
2. Mijn successen; richt zich op ambities en kwaliteiten van de deelnemers. Een talentanalyse maakt
hier onderdeel van uit.
3. 100% zelfvertrouwen; inzicht in hoe je kunt werken aan meer zelfvertrouwen en concrete dingen
die je kunt doen. Het gaat over kwaliteiten, houding, communicatie en presentatietechnieken.
4. Netwerken; individuele workshop die zich richt op netwerkvaardigheden en het opbouwen van
een netwerk.
5. Sollicitatietraining; individuele workshop die gaat om het vinden van een passende opleiding of
baan, het opstellen van een curriculum vitae, schrijven van sollicitatiebrieven etc .
6. Sollicitatiegesprekken; individueel voorbereiden van sollicitatiegesprekken.
7. Volhouden; gezamenlijke workshop over doorzettingsvermogen.
8. Mentale kracht; Dit kan je trainen om beter om te gaan met tegenslag, stress, onder druk staan,
lastige situaties. We werken samen met het centrum van mentale kracht.
9. Samenwerken; vragen als: Hoe vertel ik iemand op een goede manier dat dingen beter kunnen?
en dat diegene daar dan ook wat mee doet en de onderlinge sfeer beter wordt? hoe ga je om
met collega’s? wat verwachten zij van jou? Staan centraal bij deze workshop.
10. Maatwerk workshops als: omgaan met lastige mensen; inzicht in de motieven en belangen van
bijvoorbeeld collega’s en leidinggevenden. Hoe ga je om met kritiek en gezag, hoe blijf je
professioneel, voorkom je conflicten en wat kun je doen om de situatie niet te laten escaleren.
11. Eindstand; inzicht in individueel behaalde successen en evalueren van het programma. Dit doen
we op een leuke manier, met het uitreiken van de certificaten en een bijvoorbeeld een pub quiz.
Het programma is ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door Erik Kaptein. In samenwerking met
professionals uit verschillende jeugdinstellingen en bijvoorbeeld kenniscentrum Nederlands Jeugd
Instituut en de KNVB. In juni 2016 is gestart met de eerste workshop en nu vier jaar verder bieden wij
het programma aan voor jongeren vanuit verschillende jeugdzorginstellingen.
Vanaf maart 2019 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. Door de Covid
kwamen meer jongeren in de problemen en werd de begeleiding intensiever. Vooral voor de jongeren
van het Leger des Heils was het fijn dat ze bij Stichting Toeterjoepies terecht konden.

We hebben ook gemerkt dat er veel wisselingen zijn binnen jeugdzorg. Jongeren verblijven korter in
de jeugdzorginstellingen, waardoor het lastiger is om een goede vertrouwensband op te bouwen.
Het was soms een uitdaging, 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.

Maatwerk: het succes van onze vrijwilligers
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 het Leger des Heils hebben aangeboden volgt 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
werden 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 kon er, ondanks Covid19, wel individueel getraind worden bij ons op locatie.
Maar ook “gewoon” aandacht is belangrijk. Sporten kon niet altijd meer, door thuisscholing zagen ze
minder leeftijdsgenoten. Als je in een instelling zit, duurt de dag heel lang. Zo heeft een van onze
vrijwilligers regelmatig een bezoek gebracht aan zijn Toeterjoepie. Samen een stuk wandelen,
vliegtuigen kijken bij Schiphol, eten bij de Mac … dan praat het een stuk gemakkelijker voor de
jongeren dan maar steeds in dat kamertje in de instelling waar je zit. Samen hebben ze een plan van
aanpak gemaakt om deze jongere weer naar opleiding te krijgen.

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.

Trainer Stephan zet zijn expertise in om de jongeren het belang
van plannen bij de brengen. Na een groepsgesprek gaan ze aan
de slag met een oefening.

Vrijwilligersbijeenkomst in juni 2021

Training ontwikkeling Mentale kracht voor coaches
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. We hebben
dit ingezet bij ‘Fluitend Verder’ en het succes hierdoor vergroot. Als aanvulling op de talentenanalyse
hebben we de MTQ (Mental Toughness Questionaire) ingezet. Dit geeft inzicht in iemands mentale
profiel en zo kan de coach gericht de jongere ondersteunen om aan punten te werken en te
ontwikkelen. Hiervoor werken we samen met het Centrum voor Mentale Kracht.
Het Centrum heeft een training georganiseerd voor onze actieve vrijwilligers. Hier maakten de
vrijwilligers kennis met mentale kracht en de MTQ en werden er verschillende interventies geoefend.

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

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.
Door de verschillende lockdowns en de vele beperkingen op sociaal gebied het afgelopen anderhalf
jaar, merken we 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. Door het programma door te laten gaan in kleine groepjes, was het echt iets waar ze naar uit
konden kijken.

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 kwijtgeraakt. Ze missen
de structuur van school, werk en natuurlijk de sociale contacten.

Het is goed 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.
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.
Met de expertise die we in huis hebben, ons programma, vrijwilligers en ons groeiende netwerk
denken wij een verschil te kunnen maken in de toekomst van onze jongeren. Onze dank gaat dan ook
uit naar het VSB fonds voor jullie steun zowel nu als in de toekomst!

Namens het bestuur Stichting Toeterjoepies,
Colinda van Dijk, Voorzitter

