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Terug naar het normale leven
18+ in de knel, wijs jij ze de weg?

ACTIEPLAN
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ACTIEPLAN
Voor je ligt het actie plan voor het nieuwe project van Don Bosco Deventer
‘Terug naar het normale leven’.
In dit plan:
+ KERN - onze visie en missie
+ DOELGROEP - noodzaak naar begeleiding van kwetsbare 18+ jongeren
+ ACTUALITEIT - artikelen rondom deze doelgroep
+ AANPAK - Don Bosco manier om daar met dit project verandering in te brengen
+ PLANNING - Wanneer gaat er wat gebeuren?
+ NETWERKERS GEZOCHT - wat jij kunt doen met jouw invloed
+ PARTNERS GEZOCHT - wat jouw organisatie kan betekenen voor een jongere
+ MATTiES GEZOCHT - wat jij kunt doen door naast een jongere te gaan staan

Iets voor jou of jouw organisatie?
Meld je aan voor een van de workshops op www.terugnaarhetnormaleleven.nl
Of mail naar info@terugnaarhetnormaleleven.nl
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DEKERN
Achtergrond Don Bosco
Don Bosco jongerenwerk wil dat jongeren met wie ze in contact komen zich
ontwikkelen tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun
omgeving; dat zij leren participeren in de verbanden van de samenleving waarin
zij leven en werken in plaats van toe te kijken of slechts toeschouwer te zijn.
Project missie
Kwetsbare jongeren de weg wijzen naar het normale leven op het gebied van
school/werk, wonen, spel/creatief en zingeving. Geen focus op problematiek maar
op de integrale balans in het normale leven.
Project visie
Normale organisaties, instellingen en burgers voor langere tijd verbinden aan
kwetsbare jongeren (18-27 jaar) middels het bieden van concrete participatie
mogelijkheden. Zo samen jongeren de weg naar het normale leven

Win Win situatie ontstaat waar organisaties enerzijds de mogelijkheid krijgen concreet
maatschappelijk bewogen activiteiten te ontplooien en jongeren anderzijds de kans
krijgen verantwoordelijkheid te pakken.
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DOELGROEP
Al langere tijd constateren wij in ons jongerenwerk in Deventer dat er kwetsbare
18-27 jarigen ‘tussen wal en schip’ raken. De meer kwetsbare jongeren raken
verder in de problemen doordat na hun 18e de jeugdhulp stopt. Zij zijn vaak
nog niet klaar voor alle verantwoordelijkheden waar ze op hun 18e mee worden
geconfronteerd. In vele gevallen gaat het om ‘thuisloze jongeren’.
Naast de problemen die ze al hebben, kunnen ze hoge schulden krijgen doordat
ze de zorgverzekering niet betalen.
Er is veel goede begeleiding georganiseerd rondom schoolverlaters, werk en
inkomen voorzieningen. Veel jongeren zijn ook in beeld. MAAR: tot de leeftijd
van 18. De overheid biedt geen oplossing voor jongeren die niet in het huidige
(indicatie) systeem vallen.

Door transitie van welzijn en zorg en bezuinigingen bij de overheid is er een groei aan
kwetsbare jongeren. Lokale overheden worstelen met deze problematiek.
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DEACTUALITEIT
Nederlands Jeugd Instituut
De problematiek rond 18-27 jarigen is van landelijke aard. Veel gemeenten zijn op
zoek naar de juiste aanvliegroute. Het NJI heeft veel onderzoek gedaan en voor
gemeenten een toolkit ontwikkeld om ze te helpen bij de ondersteuning van deze
doelgroep. Meer op: www.nji.nl
VNG
Voor gemeenten is in 2016 een handreiking ‘van 18min naar 18plus’ geschreven:
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/handreiking-van-18min-naar-18-plus%20
Gemeente Deventer
In 2016 bracht gemeente Deventer een notitie uit waarin zij het belang van de
jeugd preventie aankaarten onder de naam ‘Het normale leven versterken’:
https://deventer.jaarverslag-2016.nl/assets/pdf/pg09/Preventie%20notitie%20Het%20
normale%20leven%20versterken%20(2016-000438).pdf

Het probleem van jongeren die struikelen op weg naar volwassenheid is niet nieuw.
Nieuw is wel het besef dat deze hardnekkige problematiek alleen opgelost kan worden
met een integrale blik.
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DEAANPAK
Omdat er al zoveel rondom de jongeren speelt en er aan veel kanten aan ze is
getrokken zien we duidelijke behoefte aan een continue integrale aanpak. Geen
korte termijn oplossingen als diploma’s inkoppen of baantjes regelen en klaar.
Continuïteit
Centraal staat de Mattie, die een langdurige relatie met de jongere opbouwt en
altijd voor hem/haar klaar staat. Dit is geen coach maar een ervaringsdeskundige
die het goede in de jongere ziet zonder te oordelen. Iemand die zich op de jongere
als persoon richt, niet op zijn problemen.
Integraal
Om deze jongeren te ondersteunen
richting participatie en zelfredzaamheid is
volgens het Nederlands Jeugd Instituut een
integrale en preventieve aanpak nodig op
de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen,
zorg, veiligheid en wonen. Don Bosco vat
deze leefgebieden al in 1842 samen in
vier de universele plekken waar de mens
behoefte aan heeft: een SCHOOL/WERKplek,
een SPEELplek, een THUISplek en een
ZINplek.

SCHOOL/WERK
plekken netwerk

SPEEL

plekken netwerk

Jongere
& Mattie
THUIS

plekken netwerk

ZIN

plekken netwerk

Coördinatie
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DEAANPAK
De integrale aanpak bestaat uit het opzetten van een vangnet van normale
organisaties (partners) die concrete kansen bieden op één van de vier Don Bosco
gebieden. Per werkgebied organiseren we een workshop waarin organisaties een
duidelijk beeld krijgt van de problematiek en aanpak.
SCHOOL/WERKplek - Dinsdag 23 januari 2018
Een plek waar je uitgedaagd wordt, je talenten kan laten stralen. Hieronder valt
het coachen naar opleiding/inkomen, carrièreplanning, geldzaken.
THUISplek - Dinsdag 6 februari 2018
Een plek waar je je veilig voelt, je altijd terecht kunt en op terug kunt vallen.
Hieronder valt woonbegeleiding, Mattie traject, samen eten en familiebanden.
SPEELplek - Dinsdag 13 februari 2018
Een plek waar je niet hoeft te presteren maar creatief of sportief jezelf kunt zijn te
midden van anderen. Hieronder valt kunst, muziek, sport, creativiteit en clubs.
ZINplek - Dinsdag 20 februari 2018
Een plek waar je zinvol bezig kunt zijn, levensvragen mag stellen en van betekenis
kunt zijn voor een ander. Hieronder valt spiritualiteit, stilte en vrijwilligerswerk.
Alle workshops starten om 19.30u en vinden plaats in Villa Voorstad, Bierstraat 52
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DEPLANNING
Stap 1 - Verbinden van partners en matties
November 2017 - februari 2018 zijn we het vangnet aan het bouwen. De
workshops vinden plaats waarbij de groep betrokken organisaties ontstaat.
In deze periode wordt ook nauw samengewerkt met Raster en andere
hulpinstanties om de plannen met elkaar af te stemmen.
Stap 2 - Toerusting en concretisering
Februari - maart 2018 worden de eerste matties toegerust om hun rol te kunnen
vervullen en wordt per partner concreet in beeld gebracht welke kans zij willen en
kunnen bieden
Stap 3 - Start
April 2018 worden de eerste jongeren aan hun matties gekoppeld en zullen
de eerste vragen in het vangnet belanden. Deze periode is vol workshops en
toerusting vanuit Don Bosco. Gedurende twee jaar loopt deze begeleiding door.
Stap 4 - Verduurzamen
April 2020 - April 2021 gaan we plannen maken voor het verduurzamen van het
project. Gaat het over in een bestaande organisatie of wordt er een stichting
opgericht? Don Bosco Deventer trekt zich terug.
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NETWERKERSGEZOCHT
Wat we de jongelui willen bieden valt het best te omschrijven als een vangnet.
Een vangnet van partner organisaties en matties die zich om de jongeren heen
willen bewegen en voor ze willen gaan. Wil jij je netwerk hiervoor inzetten?
Wat jij kunt doen met jouw invloed
+ Breng ons in contact met bedrijven en instellingen die onderdeel van het
vangnet kunnen zijn
+ Nodig je netwerk uit aanwezig te zijn bij relevante workshops
+ Spreek over de problematiek van 18- naar 18+ en maak mensen enthousiast
+ Deel dit document met geinteresseerden
+ Volg, deel en like acties op facebook

Laat het ons weten als je een rol wilt spelen, dan zorgen houden we je betrokken
en zorgen we dat je de juiste materialen ontvangt om te delen met je netwerk.

Iets voor jou?
Mail naar info@terugnaarhetnormaleleven.nl
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PARTNERSGEZOCHT
Om mee te doen vragen we geen geld of vrije avondjes van je. We vragen je in
jongeren te investeren door ze een normale plek te bieden. Geen nieuwe plek
maar gewoon een plek die je vrij kunt maken in je sportteam, tussen je collega’s,
in de workshop die niet vol zit of aan de eettafel. Welke plek heb jij te bieden?
Wat jouw organisatie kan betekenen voor een jongere
+ Bied een meeloopdag, een kans om talenten en interesses te wekken
+ Bied gratis deelname aan een activiteit of workshop
+ Bied een gratis plek in een cursus of stage
+ Bied verantwoordelijkheid aan in de vorm van vrijwilligerswerk
+ Nodig een jongere uit om zijn/haar verhaal te doen of mee te denken
+ Bied een betaalde service gratis
+ Je krijgt ondersteuning vanuit Don Bosco om de jongeren te begeleiden
Volg de workshops die bij jou past: WERK/SCHOOLplek, THUISplek, SPEELplek of
ZINplek? Daar leer je concreet jongeren en hun problematiek kennen zodat je een
goed beeld kunt vormen van jouw mogelijke rol als partner.

Onder welk van de gebieden jouw organisatie?
Meld je aan voor een van de workshops op www.terugnaarhetnormaleleven.nl
Of mail naar info@terugnaarhetnormaleleven.nl
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MATTiESGEZOCHT
Naast plekken zoeken we matties voor onze jongeren. Geen coaches of
begeleiders maar normale mensen die het talent in de jongeren zien, zich voor
ze in willen zetten, bellen ter bemoediging en ze niet laten stikken. Zoals de
buurman van Shanice (zie actueel) die haar aanmeldde bij de voetbalclub. Je
wordt door Don Bosco organisatie ondersteund zodat duidelijk is wat wel/niet van
je verwacht wordt.
Wat jij kunt doen door naast een jongere te gaan staan
+ Motiveer de jongere met je vertrouwen
+ Bouw aan vertrouwen door te weten wat de jongere bezig houdt
+ Zie het talent in de jongere en blijf dat doen
+ Breng de jongere in contact met de juiste organisaties en verenigingen
+ Wees een voorbeeld figuur, een rolmodel
+ Je krijgt toerusting en ondersteuning vanuit de Don Bosco filosofie
De eerste Mattie bijeenkomst is op dinsdag 30 januari 2018, laat het ons weten als
je er graag bij wilt zijn om je te orienteren op je rol als Mattie.

Iets voor jou?
Meld je aan voor de Mattie bijeenkomst op www.terugnaarhetnormaleleven.nl
Of mail naar info@terugnaarhetnormaleleven.nl
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Don Bosco Deventer organiseert tijdens het hele project de onderlinge afstemming en
inhoudelijke toerusting van alle betrokkenen volgens de Don Bosco werkwijze:
Weet je dat ze liefde, vriendschap en begeleiding nodig hebben?
Ben je open naar deze jongere?
Ben je aanwezig bij deze jongere?
Heb je vertrouwen in deze jongere?
Praat je op een hartelijke manier?
Vergeet je de humor niet?
Overdrijf je niet maar blijf je redelijk?
Grijp alsjeblieft elke kans om de jongere complimenten te geven!
En stimuleer hem/haar om zelfstandig bezig te gaan.
Vergeet je niet om goed te luisteren naar de jongere,
zodat er een echte dialoog kan ontstaan?
Geef je hem/haar nog een tweede kans?
Weet je nog: de kern van mijn werkwijze
is ‘acceptatie’ - voor iedereen.
Don Bosco, Turijn, 1815-1888

Don Bosco Deventer
Bierstraat 52
7416 AM Deventer
info@terugnaarhetnormaleleven.nl

