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INlEIDING

Bronnenboek Wijkpedagogiek 10-15 jaar

Inleiding

Weer een stap verder met wijkpedagogiek! In dit Bronnenboek staat beschreven hoe een pedagogische  

wijkaanpak voor kinderen van 10 tot 15 jaar er in de praktijk uit kan zien, met een theoretische onderbouwing, 

een uiteenzetting van de organisatorische aspecten en vooral veel voorbeelden.

Het Bronnenboek is geschreven in opdracht van de gemeente Rotterdam, ter afsluiting van het project  

Kindvriendelijke Wijken. Het is bedoeld voor ambtenaren en professionals in de wijken die door middel van  

wijkpedagogiek willen werken aan een positief opvoedklimaat voor jongeren. Zij kunnen dit bronnenboek  

gebruiken om te komen tot een besluit om wijkpedagogiek als methode te gaan hanteren, om het programma 

organisatorisch vorm te geven en om inspiratie op te doen voor de praktijk.

Wijkpedagogiek is een dynamisch programma dat volop in beweging is. Ons doel is dat dit bronnenboek bij-

draagt aan de verdere ontwikkeling ervan en dat het leidt tot uitwisseling van praktijkervaringen, ook van al die 

voorbeelden die we niet in dit bronnenboek hebben kunnen opnemen.

Het schrijven van dit bronnenboek heeft ook ons overzicht en inzicht gebracht en heeft ons gesterkt in de  

overtuiging dat wijkpedagogiek bijdraagt aan het vergroten van de kansen voor kinderen en jongeren. 

Wij hopen dat ditzelfde geldt voor de lezer.

Stichting de Meeuw

Januari 2011
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1  THEORIE EN ACHTERGROND

1 Theorie en achtergrond
Het eerste hoofdstuk van dit bronnenboek bevat theorie en achtergrondinformatie.  
Wijkpedagogiek is weliswaar ontstaan in de praktijk,uit de behoefte aan praktische  
samenwerking, maar sluit volledig aan op de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. 

Aan de orde komen de definitie van wijkpedagogiek, de kenmerken van de leeftijdscate-
gorie van 10 tot 15 jaar, de doelstellingen van het programma en de relatie met andere 
programma’s en initiatieven. Behalve de inzichten van enkele wetenschappers passeren 
ook de visies van praktijkmensen de revue. Samen schetsen zij een beeld van het nut en 
de noodzaak van een gezamenlijke pedagogische aanpak in de wijk.

1.1 definitie

Wijkpedagogiek, wat is dat?
Steeds vaker wordt een pleidooi gehouden voor ‘wijkpedagogiek’, vooral daar waar kinderen opgroeien in een 

grootstedelijke context en in achterstandswijken. Het gaat daarbij in de eerste plaats om samenwerking en af-

stemming tussen professionals, maar ook vrijwilligers, ouders en omwonenden zijn idealiter betrokken bij wijkpe-

dagogiek. Zij spelen allemaal, bewust of onbewust, een rol in de opvoeding van kinderen en jongeren in de wijk.

In de huidige multiculturele, geglobaliseerde en geïndividualiseerde maatschappij is het is al lang niet meer van-

zelfsprekend dat beroepskrachten en andere deelnemers van de ‘pedagogische civil society’ er dezelfde ideeën 

op nahouden over opgroeien en opvoeden. laat staan dat het vanzelf gaat dat ze elkaar aanvullen en versterken. 

Daar liggen dus kansen. Kansen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de sociale competenties van 

de kinderen, aan hun talentontwikkeling en aan een sfeer in de wijk waar kinderen zich veilig en geborgen voelen.

In dit bronnenboek definiëren we wijkpedagogiek als een samenwerkingsverband van (mede-)op voeders in de 

wijk met als doel om de omstandigheden waarin de jeugd opgroeit zo optimaal mogelijk te maken. Dit doen ze 

in de eerste plaats door grenzen te stellen en duidelijkheid te geven over gewenst en ongewenst gedrag. De ka-

ders die ze hiermee stellen, creëren een veilige basis en ruimte voor jongeren om zich te ontwikkelen. Daarnaast 

stimuleren de (mede-)opvoeders de jongeren om te leren, om verantwoordelijkheid te nemen en hun talenten 

te ontwikkelen. De basis van de samenwerking van (mede-)opvoeders is overeenstemming over pedagogische 

uitgangspunten. 

Het uitgangspunt en de uitdaging is om de samenwerking tussen de wijkpartners heel praktisch vorm te geven, 

en daarmee een vergadercircus en papierstroom te voorkomen. Wijkpedagogiek gaat uit van samenwerking tus-

sen mensen van de werkvloer die coalities sluiten en heel concreet aan de slag gaan met het vertalen van peda-

gogische uitgangspunten naar de dagelijkse praktijk van medewerkers en de kinde ren/jongeren.

Wijkpedagogiek voor de leeftijd van 10-15 jaar
Een veilige en prettige sociale omgeving creëer je niet voor een specifieke doelgroep, daar profiteert iedereen in 

de wijk van mee. Toch vraagt de groep jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar een speciale aanpak. Immers, in 

deze periode doet de puberteit zijn intrede met alle mogelijkheden en moeilijkheden van dien. Mogelijkheden 

omdat de jongeren steeds meer verantwoordelijkheid kunnen dragen en zelf initiatieven kunnen nemen en 

uitvoeren. Moeilijkheden omdat pubers regels en autoriteit ter discussie stellen en zich dus niet vanzelfsprekend 

door volwassenen laten aanspreken op hun gedrag. 
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Ook moeilijkheden omdat pubers meer waarde (lijken te) hechten aan wat hun leeftijdgenoten vinden dan aan 

de mening van hun ouders of leerkrachten, en omdat ze door hun omgeving regelmatig als overlastgevend  

worden beschouwd en behandeld.

De uitdaging zit er bij deze leeftijdscategorie in om jongeren medeverantwoordelijk te maken, om ze de kans te 

geven om zelf initiatief te nemen, om ze mee te laten denken over hoe je met elkaar omgaat en over wat er nodig 

is om de wijk tot een prettige en veilige leefomgeving te maken. En om duidelijke afspraken te maken en na te 

leven, zodat er heldere kaders zijn waarbinnen ze die eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken en waar-

binnen ze initiatieven kunnen nemen. Want juist in de puberleeftijd hebben kinderen behoefte aan duidelijkheid 

en grenzen, al is het maar om er tegenaan te kunnen schoppen.

Ook het betrekken van de ouders vormt een uitdaging bij jongeren van deze leeftijd. Pubers proberen doorgaans 

hun ouders zo ver mogelijk van zich af te houden, maar als het erop aankomt hebben ze hun bevestiging en 

erkenning hard nodig. Het gaat erom zoveel mogelijk positieve contactmomenten te creëren tussen ouders, jon-

geren en professionals, bijvoorbeeld door ouders uit te nodigen bij presentaties en activiteiten. Dit zijn gelegen-

heden waarbij ze hun kinderen op hun best zien en ze trots kunnen zijn op hun inzet en prestaties. Professionals 

kunnen tijdens deze gelegenheden op een positieve manier contact leggen met ouders, zodat ze ook bij proble-

men bij hen kunnen aankloppen. 

Een ander aspect van de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar is dat kinderen in deze periode de overstap maken 

van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Voor veel kinderen (en ouders) is dit een enorme overgang. 

Kinderen laten de veilige en vertrouwde omgeving van de basisschool los om - doorgaans buiten hun wijk - naar 

een nieuwe leeromgeving te gaan, met een nieuw systeem, nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren, nieuwe verant-

woordelijkheden en ook nieuwe verleidingen. Juist in deze periode is het van belang dat ze hun eigen wijk als 

een veilige en vertrouwde omgeving ervaren, waar ze met genoegen weer naar terugkeren aan het eind van de 

schooldag en waarin ze blijven participeren.

1.2 achtergrond van wijkpedagogiek

Om de achtergrond van wijkpedagogiek te schetsen laten we enkele wetenschappers en mensen met veel prak-

tijkervaring aan het woord. 

Inzichten van onderzoekers en wetenschappers

Micha de Winter
Micha de Winter is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en richt zich op maatschappelijke opvoedings-

vraagstukken. In zijn werk vraagt hij voortdurend aandacht voor de bredere context waarin kinderen opgroeien. 

Een betrokken sociale omgeving die zowel steun als toezicht biedt, kan individueel probleemgedrag en overlast 

voorkomen. De Winter constateert in zijn boek ‘Over last van jongeren’ dat er weinig nieuws is onder de zon. Het 

is immers van alle tijden dat jongeren ‘elkaar willen ontmoeten en een beetje dollen op straat’. De trend is ‘jonge-

ren aanspreken op hun gedrag’ teneinde de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Maar durf je omwonenden en 

gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om er ook voor jongeren een leefbare wijk van te ma-

ken? Jongeren voelen zich vaak niet gewenst en welkom in de buurt. Terwijl zij hetzelfde doel hebben als andere 

bewoners in de wijk: ook zij willen veiligheid op straat en regels op school.

Daarom houdt hij een pleidooi voor het scheppen van voorwaarden voor sociale verbondenheid. “Dat betekent: 

een sociale infrastructuur waarin jeugdigen zich welkom en gewaardeerd voelen, waarin ze weten dat ze ertoe 

doen, kortom een pedagogische sfeer die positieve verwachtingen ten aanzien van jongeren uitstraalt”. Daar-

naast is het hard nodig om grenzen te stellen en jongeren aan te spreken op hun gedrag. 
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Echter, regels stellen of straffen helpt niet als een vertrouwensbasis ontbreekt, anonimiteit is de vijand van elke 

pedagogische relatie. In een positieve pedagogische sfeer zijn regels en normen makkelijker te stellen en te hand-

haven, omdat er sprake is van balans tussen steun en toezicht.

Martine Delfos
Martine Delfos is biopsycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, docent en schrijfster. Zij is een autori-

teit op het gebied van de omgang met pubers, en om die reden is haar kennis relevant voor het inrichten van een 

programma voor wijkpedagogiek voor jeugd van 10 tot 15 jaar. 

Martine Delfos ziet ruimte voor verbetering in de communicatie met jongeren. Communicatie is de basis van de 

opvoeding, betoogt ze in haar boek ‘Ik heb ook wat te vertellen’. En die communicatie schiet aan het begin van 

de 21e eeuw nog vaak tekort. “De bedoeling is doorgaans goed, maar het effect niet”. Volwassenen “vertellen de 

kinderen en jongeren wat ze van iets vinden, maar zelden communiceren ze zodanig dat ze de ander echt uitno-

digen tot nadenken en tot het delen van wat er in hen omgaat. Jongeren raken daardoor ongeïnteresseerd in wat 

volwassenen te zeggen hebben”. Het begint met de houding van de volwassene: “men moet ervan overtuigd zijn 

dat jongeren iets te vertellen hebben en dat ze het willen vertellen.”

De inzichten van Martine Delfos laten zich gemakkelijk vertalen in een pleidooi voor actieve deelname van jon-

geren in het vormgeven van hun leefomgeving. Dit is een veel effectievere manier om jongeren te bereiken dan 

door ze te vertellen wat ze wel en niet mogen en moeten. Door jongeren op de juiste manier aan te spreken kun-

nen professionals bewerkstelligen dat ze gaan meewerken aan een prettige leefomgeving voor zichzelf en ande-

ren, dat ze leren zelf na te denken en verantwoordelijkheid te dragen.

Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling(RMO)
In 2008 bracht de RMO het rapport ‘Tussen flaneren en schofferen’ (2008) uit, waarin de auteurs een constructieve 

aanpak bepleiten voor het fenomeen hangjongeren. Hun conclusies over samenwerking rondom jongeren en de 

noodzaak om jongeren te laten participeren vormen een goede onderbouwing van een programma voor wijkpe-

dagogiek. 

Het rapport is een pleidooi voor “beleid dat zowel grenzen stelt en straft, als steun biedt en ruimte geeft” en 

eveneens voor samenwerking in een combinatie van ‘softe’ en ‘harde’ aanpak. Jongeren laten zich makkelijker 

aanspreken en nemen een positievere houding aan ten aanzien van hun omgeving als zij zich geaccepteerd en 

gewaardeerd voelen door die omgeving.

Flaneren is een behoefte van de jeugd. Het is nodig om daar fysieke en sociale ruimte voor te creëren en tegelij-

kertijd grenzen te stellen aan wat acceptabel is in de publieke ruimte, aldus de auteurs van het rapport. Maar ook 

activering van de jeugd is noodzakelijk, want “sommige jongeren kiezen er (…) voor om te véél tijd te besteden 

aan hangen op straat. De ledigheid die hieruit voortkomt, is een factor bij problematisch gedrag.” 

De RMO beschouwt participatie als antwoord op de veelgehoorde klacht van dat er niets te doen is. “Dat er niets 

te doen is, betekent meestal dat de vaardigheden ontbreken om er zelf iets van te maken. Participatie vergroot de 

vrijheden voor jongeren. Dit helpt ze om vaardigheden te ontwikkelen om de ledigheid te bestrijden.”

Iliass Elhadioui
Iliass Elhadioui is als stedelijk socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn essay ‘Hoe 

de straat de school binnendringt’ (2009) introduceert hij de term ‘pedagogische mismatch’. Hij constateert dat 

binnen de pedagogische driehoek (school, thuis, buurt/vrije tijd) de drie domeinen in sommige gevallen drie 

verschillende kanten uit opvoeden. De straatcultuur kent volledig andere kernwaarden dan de waarden die op 

school, tijdens de georganiseerde vrije tijd en veelal ook thuis gelden. De straatcultuur bevat elementen die zeer 

destructief zijn voor jongeren en leiden tot overlast en criminaliteit. 
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Daarnaast maakt een geïnternaliseerde straatcultuur het voor jongeren zeer lastig om te functioneren op school 

en in de ‘burgermaatschappij’. 

Het pleidooi van ElHadioui betreft het dichter bij elkaar brengen van de verschillende opvoedmilieus, om zo ge-

zamenlijk een buffer te vormen tegen de destructieve uitwassen van de straatcultuur. Dit gaat in de eerste plaats 

om school en thuis, de plaatsen waar zijn onderzoek heeft plaatsgevonden. Maar ook professionals die zich met 

jongeren in de vrije tijd bezighouden kunnen bijdragen aan het vormen van een gezamenlijk tegenwicht tegen 

de straatcultuur. Een gezamenlijk front tegen de straatcultuur vergt bewustwording onder professionals en ou-

ders en afspraken over begrenzing van ongewenst gedrag en stimulering van gewenst gedrag.

Inzichten van praktijkmensen
Verschillende mensen uit de praktijk hebben hun visie gegeven op wijkpedagogiek. We beschrijven hieronder 

globaal de inbreng van Mine de laat die met haar bureau (Bureau de laat) talloze projecten met jongeren heeft 

begeleid, Ilonka Terlouw en Agnes Pols die namens Stichting de Meeuw verschillende projecten ‘Alles Kids in de 

Wijk’ in Rotterdam en Amsterdam uitvoeren, en Han Paulides, manager jongerenwerk Ad Interim voor Stichting 

Welzijn Feijenoord.

Uit de slachtofferpositie
“Waar we voor moeten waken is dat we jongeren in achterstandswijken in een slachtofferpositie houden. Omdat 

ze ‘zielig’ zijn en minder kansen krijgen dan hun leeftijdgenoten elders, zijn we geneigd om van alles voor ze te 

organiseren en faciliteren we hun behoefte aan ‘hangen’ en nietsdoen. De voorstelling van enkele wetenschap-

pers over de behoefte van jongeren om te hangen, waar we begrip voor moeten hebben, is wel een hele ro-

mantische voorstelling van zaken. De realiteit is dat hangjongeren er in de meeste gevallen ‘een teringzooi’ van 

maken en dat buurtbewoners daar last van hebben” zo stelt de manager van het jongerenwerk.

Het gaat er juist om dat je eisen durft te stellen aan de jongeren, dat je verwachtingen hebt ten aanzien van hun 

initiatief en participatie. Als ze niet het zelfvertrouwen hebben, dan leer je ze, door samen met ze aan de slag te 

gaan, inzien dat ze meer kunnen dan ze dachten. Geen consumptief gedrag van jongeren dus, maar samen met 

hen aan de slag om er iets van te maken.

Ruimte voor ontwikkeling

Wijkpedagogiek draagt bij aan duidelijkheid voor kinderen. Duidelijkheid over wat mag en wat niet mag, over 

welk gedrag gewenst is en welk gedrag ongewenst, duidelijkheid over hoe je op een leuke manier je vrije tijd 

kunt doorbrengen, duidelijkheid over waar je bij hoort en dat er mensen zijn op wie je kunt rekenen.  

Kinderen gedijen goed bij duidelijkheid. Ze weten waar ze aan toe zijn, en dat geeft ze ruimte om zich binnen de 

afgebakende grenzen te kunnen ontwikkelen.

Samenwerking met zorg en politie
Wijkpedagogiek is een preventief programma. Om ervoor te zorgen dat de partners in de wijkpedagogiek zich 

ook daadwerkelijk kunnen concentreren op het creëren van een positief opgroeiklimaat, is het noodzakelijk dat 

andere partijen de curatieve en correctieve kant van de opvoeding op zich nemen. Bij een goede samenwerking 

ziet bijvoorbeeld het jongerenwerk zich verlost van de verwachting dat zij alle jongeren van de straat houden, 

dus ook overlastgevende jongeren. Het jongerenwerk heeft de mogelijkheid nodig om jongeren die zich misdra-

gen uit te sluiten van een activiteit, om zich te kunnen richten op de jongeren die wèl willen. Daarmee houden ze 

nog wel een taak richting de overlastgevende jongeren, maar buiten de activiteiten en vooral in samenwerking 

met anderen. 

Het is dus noodzakelijk dat jongeren effectief worden doorverwezen naar de hulpverlening en dat de politie 

ingrijpt bij criminele en gewelddadige activiteiten van jongeren. En dat er een goede samenwerking is om grens-

overschrijdend gedrag te voorkomen.
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Aanvulling op fysieke maatregelen
Wijkpedagogiek is aanvullend op fysieke maatregelen in de wijk. De fysieke infrastructuur zoals pleinen, parken, 

speeltuinen, hangplekken, buurthuizen etc. zijn van invloed op het klimaat in de wijk, en verbetering van de fysie-

ke omgeving heeft dan ook een positieve invloed op het leefklimaat. Maar uiteindelijk gaat het ook bij een goed 

ingerichte wijk om de sfeer en de manier waarop wijkbewoners met elkaar en met de faciliteiten omgaan. Kun-

nen wijkbewoners van alle leeftijden tegelijkertijd gebruik maken van het plein? Houden ze de speeltuin netjes? 

Voelen de wijkbewoners zich verantwoordelijk om van het buurthuis een gezellige, toegankelijke plek te maken? 

Durven ze elkaar aan te spreken? Wijkpedagogiek is een manier om samen te werken aan een positieve sfeer en 

goed gebruik van de faciliteiten in de wijk.

Maatwerk in samenwerking
Praktijkmensen geven unaniem aan dat het succes van wijkpedagogiek zit in het steeds weer met elkaar zoeken 

naar afstemming en nieuwe ingangen om te werken aan een positief klimaat in de wijk. Een positief klimaat voor 

kinderen en jongeren om in op te groeien, maar ook voor andere wijkbewoners die willen leven in een prettige 

en geborgen woonomgeving. Het is dus voortdurend maatwerk leveren en nieuwe initiatieven ontplooien. Er 

bestaat geen standaardrecept met gegarandeerd succes. Wijkpedagogiek is een proces dat je met elkaar aangaat, 

vaak een taai proces, ‘a hell of a job’, dat gepaard gaat met vallen en opstaan. 

Gezamenlijkheid
Juist omdat wijkpedagogiek een taai proces is, dat steeds nieuwe oplossingen en initiatieven vraagt, is het van 

groot belang is dat professionals en vrijwilligers het leuk hebben met elkaar, dat wijkpedagogiek bestaat uit 

ontmoeting en inspiratie tussen mensen met een sterke motivatie om er iets goeds van te maken. Door de geza-

menlijke aanpak merken deelnemers dat ze er niet alleen voor staan, ze voelen zich gesteund door andere profes-

sionals die dezelfde doelen nastreven. Deze gedreven mensen zijn samen de dragers van wijkpedagogiek.

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat de belangrijkste elementen van wijkpedagogiek zijn: een combinatie van 

steun en toezicht, jongeren laten meedenken en meedoen om hun leefomgeving te verbeteren , samenwerking 

tussen professionals, vrijwilligers en ouders om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te begren-

zen, samenwerking met zorginstellingen en politie en vooral: werken met gedreven mensen die geloven in wijk-

pedagogiek en samen werken aan een positief wijkklimaat.

1.3 doelstellingen wijkpedagogiek 10-15 jaar

De hoofddoelstelling van wijkpedagogiek is al eerder benoemd: het creëren van een positief opvoedklimaat 

waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dit concreter te formuleren benoemen we hier enkele 

algemene subdoelen:

n Kinderen en jongeren activeren;

n Talenten van kinderen en jongeren ontwikkelen;

n Sociale competenties van kinderen en jongeren ontwikkelen;

n Overlast beperken, bevorderen van een veilige en prettige leefomgeving;

n Vergroten van binding van kinderen en jongeren met de wijk;

n Kinderen ondersteunen bij de overgang naar het VO (doorgaande lijn).
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Daarnaast kan een wijk ook nog specifieke keuzes maken, zoals:

n Het tegengaan van pestgedrag;

n Het leren omgaan met conflicten;

n Het tegengaan van de destructieve elementen van straatcultuur;

n Het bevorderen van voorbeeldgedrag door jongeren en volwassenen;

n Het bevorderen van het samenleven van de verschillende etnische en leeftijdsgroepen;

n Het bevorderen van gezond gedrag;

n Het bevorderen van sociale cohesie.

1.4 relaties met andere projecten/initiatieven

Wijkpedagogiek is bedoeld als overkoepelend programma, als het cement tussen allerlei andere activiteiten. Het 

is dus zaak om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande projecten en initiatieven en gebruik te maken van 

bestaande samenwerkingsverbanden. 

l   Jeugd Kansen Zones (JKZ) is de Rotterdamse term voor samenwerkingsverbanden in de wijk rondom jeugd 

en jongeren. Binnen JKZ –verband worden speerpunten voor de wijk geformuleerd. Wijkpedagogiek kan 

richting geven aan de JKZ-samenwerking en door de praktische uitwerking zorgen voor samenwerking op 

het niveau van de werkvloer. Door middel van wijkpedagogiek kunnen de wijkpartners concreet werken 

aan de geformuleerde speerpunten.

l   Wijkprogrammering is een initiatief van de GGD in Rotterdam om op deelgemeenteniveau te komen tot 

een structuur waarbij vraag en aanbod van opvoedingsondersteuning op elkaar af worden afgestemd. De 

instellingen die opvoedingsondersteuning verzorgen kunnen bijdragen aan de wijkpedagogiek door hun 

aanbod aan bijeenkomsten en materiaal af te stemmen op de gestelde doelen binnen wijkpedagogiek. 

aaIn de structuur van de wijkprogrammering kunnen de uitgangspunten van de wijkpedagogiek worden 

besproken.

l   Communities that Care (CtC) is een wijkgerichte preventiemethodiek die in veel landen wordt gehanteerd. 

De methodiek wordt ook in Nederland, en in Rotterdam, toegepast. De doelstelling van CtC ligt in de lijn 

van die van wijkpedagogiek: op korte termijn probleemgedrag en maatschappelijke uitval van jongeren 

voorkomen of terugdringen. En op de lange termijn een veilige wijk creëren waarin kinderen en jongeren 

worden aangemoedigd hun capaciteiten aan te spreken en zich optimaal te ontwikkelen. CtC werkt op 

basis van een enquête onder jongeren, die gebruikt wordt om de risicofactoren en beschermende factoren 

van het gezin, de school, de jongeren en de wijk in kaart te brengen. In Rotterdam wordt deze enquête één 

keer per vier jaar gehouden als onderdeel van de Jeugdmonitor Rotterdam van de GGD. De meeste deel-

gemeenten gebruiken de analyses om voor wijken waar dat nodig is een ‘wijkpreventieplan’ te maken. 

Wijkpedagogiek kan worden ingezet om de beschermende factoren concreet vorm te geven. Een voordeel van 

het werken in een wijk waar CtC als methodiek wordt gehanteerd is dat er al een analyse is gemaakt van de wijk 

en dat er samenwerking is tussen relevante partners. Daarnaast kan het CtC-overleg fungeren als opdrachtgever 

en de voortgang van wijkpeda gogiek monitoren. 



Hoofdstuk 2
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2.  Vormgeving van een project rondom  
wijkpedagogiek

Wijkpartners werken door middel van wijkpedagogiek aan een positief opvoedklimaat. 
Dit doen ze door gezamenlijk  pedagogische uitgangspunten en doelen te formuleren 
en die via een veelheid aan initiatieven uit te dragen. Ze spelen hierbij voortdurend in op 
de actualiteit en de behoeften in de wijk. De basis van wijkpedagogiek is de gedreven-
heid van deelnemers die elkaar inspireren, steunen en scherp houden. 

Vanwege het dynamische karakter van wijkpedagogiek is een kant-en-klare blauwdruk 
niet haalbaar en ook niet wenselijk. Wel kunnen we de ‘ingrediënten’ beschrijven van de 
organisatie van het programma: de betrokkenen met hun rol en functie, de fasering van 
het programma, de communicatie, de financiën en de mogelijke knelpunten inclusief 
aanbevelingen om deze te voorkomen of op te lossen.  Ter illustratie van het organisa-
torische proces beschrijven we enkele voorbeelden. 

2.1 de betrokkenen
Er kunnen veel mensen en instellingen betrokken zijn bij wijkpedagogiek. Hier volgt een opsomming van nood-

zakelijke en mogelijke betrokkenen.

l  De wijktrekker is essentieel voor het welslagen van wijkpedagogiek. Bij de wijktrekker komen alle lijnen bij 

elkaar. Hij/zij is inspirator en aanjager, heeft de regie, maar vertrouwt voor wat betreft de inhoud,  

conclusies en contacten volledig op de contactpersonen van de betrokken organisaties. De wijktrekker 

pakt signalen op en brengt mensen bij elkaar. Hij/zij heeft overzicht over de activiteiten en onderhoudt de 

contacten met de opdrachtgevers.

De trekker van wijkpedagogiek heeft een breed takenpakket: hij/zij
n  initieert het programma door het bijeenroepen van relevante partners of het agenderen van het onder-

werp op bestaand overleg;

n organiseert wijkbijeenkomsten;

n verwerkt de resultaten van bijeenkomsten tot plannen;

n verspreidt de plannen en draagt deze uit binnen en buiten de kring van deelnemende organisaties;

n onderhoudt contacten met de opdrachtgevers en relevante organisaties en personen;

n houdt overzicht over de activiteiten waarmee wijkpedagogiek tot uitvoering wordt gebracht;

n koppelt de resultaten terug aan de opdrachtgever;

n  signaleert knelpunten en belangentegenstellingen en onderneemt actie om hier oplossingen voor te  

vinden;

n  organiseert evaluatiebijeenkomsten en koppelt de resultaten terug aan de opdrachtgever en de  

deelnemende organisaties;

n is voortdurend alert op signalen en kansen om de wijkpedagogiek verder te laten groeien en bestendigen.
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De ideale wijktrekker heeft de volgende persoonlijke kwaliteiten: hij of zij
n  heeft een groot persoonlijk netwerk (is een bekende in de wijk/deelgemeente);

n  heeft brede belangstelling voor alles wat speelt;

n  is in staat overzicht te houden in complexe situaties;

n  heeft oog voor de belangen van de verschillende instellingen;

n  kan knelpunten en gevoeligheden signaleren en bespreekbaar maken;

n  heeft de vaardigheid om mensen te inspireren;

n  heeft de vaardigheid om mensen te binden en verbinden;

n  heeft een open houding naar iedereen, kan praten met mensen met verschillende functies en  

(culturele/opleidings-) achtergronden;

n  heeft analytisch vermogen;

n  heeft doorzettingsvermogen en is optimistisch van aard.

l  De (externe) procesbegeleider. Voor het opstarten van een programma van wijkpedagogiek is een proces-

begeleider noodzakelijk. Dit is iemand die verstand heeft van en ervaring met wijkpedagogiek en het be-

geleiden van grote dynamische samenwerkingsprocessen. De procesbegeleider deelt zijn/haar kennis en 

ervaring met de wijktrekker, zodat deze de taken langzamerhand kan overnemen en de procesbegeleider 

zich kan beperken tot de rol van adviseur. Zo groeit de wijktrekker in zijn/haar rol en functie van ‘duizend-

poot’, die hierboven beschreven staat.

l  De contactpersonen van de betrokken organisaties. Deze mensen zijn essentieel, zij zijn de dragers van de 

wijkpedagogiek en tevens het voorbeeld voor kinderen, ouders en collega’s. Hun enthousiasme en betrok-

kenheid is de motor van het programma. Daarom is het van groot belang dat deze contactpersonen van de 

werkvloer komen of daar heel dicht op zitten, en vooral dat ze gemotiveerd zijn om eraan mee te doen. De 

contactpersonen komen van de diverse instellingen en organisaties: buurthuizen, (brede) scholen (basis en 

VO), opbouwwerk, sociaal-cultureel werk, Thuis op Straat (TOS), kinder- en jongerenwerk etc. 

l  De leidinggevenden van de betrokken organisaties. Zij zijn vooral belangrijk binnen hun eigen organisaties, 

in de eerste plaats door de wijkpedagogiek serieus te nemen . Het is belangrijk dat de contactpersoon die 

de organisatie vertegenwoordigt zicht gesteund weet door het management en ruimte krijgt om binnen 

de organisatie draagvlak te creëren. Daarnaast is het aan leidinggevenden om medewerkers feedback 

te geven op hun pedagogisch handelen en daarbij gebruik te maken van de afspraken die in de wijk zijn 

gemaakt. Ook kunnen zij de deskundigheidsbevordering inzetten om de medewerkers te scholen in het 

handelen volgens de afgesproken pedagogische uitgangspunten. 

l  De (deel)gemeente ambtenaar fungeert vaak als opdrachtgever en soms ook als procesbegeleider of pro-

grammamanager. Het belang van de inzet van de (deel)gemeente ambtenaar is dat hij/zij er zorg voor kan 

dragen dat andere gesubsidieerde initiatieven in lijn werken met de wijkpedagogiek en dat wijkpedago-

giek ingebed en verankerd wordt in het totale beleid. De ambtenaar is ook de schakel naar de politiek, en 

draagvlak voor de wijkpedagogiek bij politici is uiteraard van groot belang.

l  Woningcorporaties zijn soms mede-financiers van wijkpedagogiek en hebben belang bij een positief 

wijkklimaat. Woningcorporaties kunnen de doelstellingen van wijkpedagogiek onderschrijven en ervoor 

zorgen dat andere initiatieven en projecten aansluiten bij de pedagogische uitgangspunten die in de wijk 

worden geformuleerd.
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l  Buurtbewoners kunnen vaak een wezenlijke bijdrage leveren aan de uitvoering van wijkpedagogiek. Elke 

wijk kent meestal wel één of enkele sleutelfiguren die formeel geen positie hebben maar informeel wel 

veel invloed hebben op de wijk en op jongeren. Zij kunnen worden uitgenodigd om mee te praten over de 

pedagogische uitgangspunten. Andere buurtbewoners worden bereikt door de projecten en initiatieven 

die onder de paraplu van wijkpedagogiek worden uitgevoerd.

l  (Migranten-) zelforganisaties, moskeeën, kerken etc. bereiken vaak buurtbewoners en jongeren waar de in-

stellingen in de wijk moeilijk mee in contact komen. Hun maatschappelijke inzet is van wezenlijk belang in 

de opzet van wijkpedagogiek. 

 In Rotterdam zijn bij een behoorlijk aantal zelforganisaties Ouders in Actie actief: vrijwilligers die binnen 

hun eigen kring opvoedthema’s bespreekbaar maken. Zij kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de 

samenwerking in de wijk. 

l  De wijkagent/buurtregisseur heeft uiteraard de taak om de orde te handhaven en te corrigeren, maar kan 

vanuit zijn/haar functie heel goed bijdragen aan het pedagogisch wijkklimaat door dezelfde uitgangspun-

ten te hanteren en door aanwezig te zijn op de momenten waarop professionals en jongeren met elkaar 

werken aan een positief wijkklimaat. 

l  De ouders zijn van groot belang binnen wijkpedagogiek. Als zij het goede voorbeeld geven en thuis dezelf-

de pedagogische uitgangspunten hanteren als op school en in de wijk, dan is de pedagogische driehoek 

(school – thuis – wijk/vrije tijd) in evenwicht. In het algemeen worden ouders bereikt via de organisaties in 

de wijk. In sommige gevallen kunnen ouders rechtstreeks meedoen aan het vormgeven van wijkpedago-

giek, bijvoorbeeld via een ouderraad op school of op wijkniveau die input levert en meedenkt. 

l  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/Ouder-Kind Centrum kan een ondersteunende rol spelen door ont-

moetingen tussen buurtbewoners te arrangeren, door bijeenkomsten over opvoedthema’s te organiseren 

en soms simpelweg door ruimtes beschikbaar te stellen. 

l  De GGD kan een rol spelen in het stimuleren van een pedagogische wijkaanpak bij de deelgemeente en 

wijkpartners. Bestaande interventies van de GGD, met name op het gebied van opvoedingsondersteuning, 

kunnen ingezet worden binnen de kaders van wijkpedagogiek. 

l  De kinderen en jongeren zijn uiteraard cruciaal. Niet alleen als doelgroep maar ook als participanten.  

Binnen wijkpedagogiek is de actieve inbreng van kinderen en jongeren essentieel bij het vormgeven van 

een positief wijkklimaat. Daarom worden kinderen en jongeren bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie 

van activiteiten zoveel mogelijk actief betrokken. 

l  Instellingen voor hoger beroepsonderwijs kunnen bijdragen door studenten te ‘leveren’ voor onderzoek en 

stage. Voor studenten is het van belang om ervaring op te doen in de praktijk en voor hogescholen is het 

van belang om studenten af te leveren die oog hebben voor het wijkperspectief. Voor organisaties in de 

wijk kan de praktische inzet van studenten een welkome ondersteuning zijn bij de uitvoering van activitei-

ten. Daarnaast kunnen studenten een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren. 
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HogescHool levert beroepskracHten met een wijkvisie af
De School of Education en de School of Social Work van Hogeschool Rotterdam hebben gezamenlijk 

het Kenniscentrum Brede School opgezet, met de ambitie om beroepskrachten ‘af te leveren’ met het 

wijkgericht denken al in hun bagage. Dus startende leerkrachten die het logisch vinden dat scholen een 

functie richting de wijk hebben of ‘verse’ jongerenwerkers die samenwerking met wijkpartners (waaron-

der scholen) en met ouders als een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk zien.

Vanuit deze ambitie ontstaan er veel mogelijkheden voor vruchtbare samenwerking: studenten die in 

de praktijk kunnen leren terwijl ze meehelpen in de uitvoering, projecten ontwikkelen en/of praktijkon-

derzoek doen. Daarmee nemen ze de wijkpartners werk uit handen, dragen ze bij aan het verder  

ontwikkelen van de wijkpedagogiek en vervullen ze een voorbeeldrol voor scholieren. 

2.2 de fasering van het programma

Het doel van een programma voor wijkpedagogiek is dat deze werkwijze uiteindelijk regulier werk wordt voor 

de betrokken organisaties in de wijk. Ideaalgesproken is het na afloop van het programma vanzelfsprekend dat 

iedereen in de wijk dezelfde pedagogische uitgangspunten hanteert, elkaar kent en met elkaar afstemt en sa-

menwerkt. De fasering die we hieronder beschrijven loopt dus van de start tot aan het moment dat het van een 

programma overgaat in de reguliere werkwijze. We onderscheiden een inventarisatiefase, een opstartfase, een 

uitvoeringsfase en een fase van evaluatie en overdracht.

Het advies is om minimaal twee jaar, en liever nog drie jaar, uit te trekken om wijkpedagogiek goed neer te zetten. 

Daarna is het uiteraard nog steeds noodzakelijk om er aandacht aan te besteden en de verworvenheden vast te 

houden.

Inventarisatiefase
Een programma voor wijkpedagogiek start met een idee en met een opdrachtgever/ financier. Wijkpedagogiek is 

altijd maatwerk, dus de mensen die bij deze start betrokken zijn, hebben als taak om een ’schets’ te maken van de 

wijk. Belangrijke vragen om tijdens de inventarisatie te stellen, zijn ondermeer:

l   Welke organisaties zijn er in de wijk?

l In hoeverre werken deze organisaties met elkaar samen?

l  Hoe zijn de onderlinge verhoudingen tussen organisaties in de wijk (Is er onderling vertrouwen? Weten ze 

elkaar al te vinden? Hoe zijn de ervaringen die ze met elkaar hebben opgedaan in het verleden?)

l  Welke organisaties zijn cruciaal voor het starten van wijkpedagogiek en in hoeverre is er bij deze  

organisaties draagvlak voor deelname?

l  Zijn er al wijksamenwerkingsverbanden? Kan het onderwerp wijkpedagogiek daarin worden onderge-

bracht?

l  Wat zijn onderwerpen die spelen in de wijk? Is er sprake van overlast, conflicten, pestgedrag, weinig  

sociale cohesie, etc.? Als er al wijksamenwerkingsverbanden bestaan, of als CtC als methodiek wordt  

toegepast, zijn er doorgaans al speerpunten benoemd. Kan wijkpedagogiek hier op aansluiten?

l  Is er al sprake van jongerenparticipatie in de wijk?
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Uit deze inventarisatie kan de conclusie worden getrokken of wijkpedagogiek een antwoord is op de kwesties die 

spelen, en of er voldoende draagvlak is om te starten met het programma. Beide conclusies zijn relatief: omdat 

wijkpedagogiek maatwerk is, kan het worden aangepast aan de situatie, het kan dus heel vaak een antwoord 

bieden op kwesties die spelen. En wijkpedagogiek kan klein beginnen met enkele wijkpartners en volgens het 

zwaan-kleef-aan principe langzaam uitbreiden. Dus aanvankelijk draagvlak kan beperkt blijven.

Contra-indicaties, dus conclusies die tot het besluit leiden om geen programma voor wijkpedagogiek te starten, 

zijn dat cruciale partners (zoals de basisscholen in de wijk) niet mee willen doen, dat de verhoudingen tussen de 

organisaties zodanig verstoord zijn dat er eerst een andere actie nodig is, of dat vanuit de (deel)gemeente geen 

bereidheid is om regie te voeren, wijkpedagogiek af te stemmen op andere initiatieven en in te bedden in het 

totale beleid. 

Het resultaat van de inventarisatiefase is dus een besluit om al dan niet wijkpedagogiek als methode te gaan  

hanteren, inzicht in de mogelijke deelnemers om het programma mee te starten en duidelijkheid over beschik-

bare financiële middelen.

quickscan van de wijk
Een quickscan van de wijk kan een gedegen start zijn voor een programma voor wijkpedagogiek . Door 

middel van het houden van enquêtes onder de organisaties en sleutelfiguren in de wijk wordt een 

schets gemaakt van de startsituatie in de wijk, zowel van de feitelijke samenwerking op de diverse on-

derwerpen als van de beleving van betrokkenen over wat speelt in de wijk. Bij de feitelijke situatie wordt 

ondermeer gekeken naar de mate van samenwerking en afstemming tussen instellingen in de wijk, de 

participatie van kinderen, jongeren en ouders en de bestaande initiatieven rondom pesten, conflicthan-

tering en dergelijke. Bij de beleving wordt onderzocht hoe kinderen, ouders, wijkbewoners en professio-

nals hun wijk beleven en wat er speelt in de wijk. Spelen kinderen buiten? Kennen wijkbewoners elkaar? 

Voelt de jeugd zich verbonden met de wijk? Spreken volwassenen de jeugd en elkaar aan op gedrag? 

Worden conflicten goed opgelost? 

Stichting de Meeuw kan deze quickscan uitvoeren. 

de start in deelgemeente feijenoord
In de deelgemeente Feijenoord kenden de organisaties elkaar wel, maar de beeldvorming over en weer 

was niet erg positief. Er was weinig vertrouwen onderling, en er werden opvallend veel ‘oude koeien uit 

de sloot gehaald’ als het onderwerp samenwerking ter sprake kwam. Daarom is in Feijenoord besloten 

om eerst praktisch ervaring met elkaar op te doen, alvorens een gezamenlijke pedagogische visie op te 

stellen. 

De praktische ervaring hebben ze opgedaan in het voorjaar en de zomer van 2010 tijdens Your Summer, 

een omvangrijke serie zomeractiviteiten met en voor jeugd. (Deze activiteit staat elders in dit bronnen-

boek beschreven). Deze activiteit vroeg vooral veel logistieke afstemming. Dit heeft de organisaties en 

hun onderlinge verhoudingen goed gedaan: in december 2010 is een gezamenlijk traject gestart over 

pedagogisch handelen.
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Opstartfase
In de opstartfase wordt de wijktrekker benoemd, wordt besloten over de inhuur/inzet van een procesbegeleider 

en wordt een stuurgroep geformeerd die het programma monitort en mede opzet. 

Voor de functie van wijktrekker is het belangrijk dat er iemand benoemd wordt met een groot persoonlijk net-

werk en een enthousiasmerende persoonlijkheid. Voor de functie van procesbegeleider kan de keuze gemaakt 

worden om deze volledig extern in te huren of om deze functie toe te bedelen aan een ‘interne’ medewerker (een 

ambtenaar bijvoorbeeld). Afhankelijk van de ervaring van deze interne procesbegeleider is het raadzaam om  

advies en/of praktische ondersteuning in te schakelen van iemand die concrete ervaring heeft met het vormge-

ven van wijkpedagogiek.

De stuurgroep kan nieuw worden geformeerd, maar is bij voorkeur een bestaand wijksamen werkings verband. De 

(deel)gemeente is in elk geval vertegenwoordigd. Deelnemers zijn veelal leidinggevenden of beleidsmakers van 

de relevante organisaties. De stuurgroep beslist over de aanpak en de doelstellingen van het programma. Over 

de gedetailleerde inhoud beslist de stuurgroep echter niet. Het centrale idee van wijkpedagogiek is immers dat 

mensen van de werkvloer met elkaar een proces aangaan van bewustwording en afstemming over pedagogische 

uitgangspunten. Een strakke inhoudelijke sturing is daarvoor een belemmering.

Na het formeren van een stuurgroep en het benoemen van een wijktrekker en een procesbegeleider, worden 

deelnemers voor het programma geworven. De deelnemers worden vooral geselecteerd op basis van hun en-

thousiasme en betrokkenheid bij de jongere. Dit vraagt veel inzet van de wijktrekker, die het beste mensen per-

soonlijk kan benaderen om ze enthousiast te maken. Een uitnodigingsbrief naar de verschillende organisaties is 

doorgaans onvoldoende.

De echte start van het programma vindt plaats op een wijkbijeenkomst waarin medewerkers van de werkvloer 

(of die in elk geval heel dicht bij de uitvoering staan) elkaar treffen en met elkaar het gesprek aangaan over pe-

dagogische uitgangspunten. Deze startbijeenkomst is cruciaal: als het goed verloopt, levert de bijeenkomst veel 

inspiratie en energie op bij de betrokken. En deze inspiratie en energie zijn het fundament van de wijkpedago-

giek. Een goede sfeer op de startbijeenkomst legt ook een basis voor samenwerking: mensen leren elkaar kennen 

en bouwen vertrouwen op. Om deze redenen dient een wijkbijeenkomst dan ook geen gewone vergadering te 

zijn, geen ‘Poolse landdag’. Het programma van de wijkbijeenkomst moet inspirerend zijn, gelegenheid geven tot 

ontmoeting, uitwisseling en herkenning. In het hoofdstuk over wijkbijeenkomsten staan meerdere voorbeelden 

om invulling te geven aan zo’n bijeenkomst.

De opdracht en analyse zijn het startpunt van de wijkbijeenkomst. De deelnemers aan de wijkbijeen komst beslis-

sen over de nadere prioriteiten en de uitwerking van de opdracht. Zij bepalen welke pedagogische uitgangspun-

ten ze gezamenlijk gaan hanteren en hoe ze dat in de praktijk gaan vormgeven.

Het resultaat van de opstartfase is een stuurgroep die een opdracht heeft geformuleerd en een wijktrekker die 

met de opdracht van de stuurgroep aan de slag is gegaan met een groep gemotiveerde deelnemers uit de wijk.  

Er is een document opgesteld waarin de gezamenlijke pedagogische uitgangspunten staan opgesteld (dat kan in 

de vorm van een convenant) en er zijn plannen gemaakt voor de verdere vertaling van de uitgangspunten naar 

de praktijk.
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de aanpak van Hoek van Holland
In Hoek van Holland bedacht een team bestaande uit de JKZ-begeleider (Jeugd Kansen Zone), een medewer-

ker van Seinpost (Communities that Care (CtC)) en een adviseur van het IMI (Instituut Maatschappelijke Inno-

vatie) het project ‘Happy Kids uit de Hoek’. Ze zijn als volgt te werk gegaan om een ‘pedagogisch fundament’ 

te leggen in Hoek van Holland voor de omgang met kinderen en ouders:

Selectie van deelnemers
Ze zijn gestart met het werven van een groep van acht enthousiaste deelnemers. Dit hebben ze gedaan door 

mensen persoonlijk te vragen om deel te nemen aan een startbijeenkomst, en daarbij in de eerste plaats te 

selecteren op enthousiasme en hun relatie met kinderen. Ze zijn dus niet begonnen met een formeel verzoek 

aan relevante organisaties om een vertegenwoordiger te leveren voor de werkgroep. Ze hebben wel gezocht 

naar zoveel mogelijk spreiding van deelnemers over de verschillende sectoren. Dit leverde een gemêleerde 

groep op die een hoge mate van gedrevenheid en betrokkenheid met elkaar gemeen had (de meesten 

namen deel aan de bijeenkomsten in hun vrije tijd), en een zeer inspirerende eerste bijeenkomst. Voor de 

tweede bijeenkomst nam elke deelnemer twee anderen mee: een jongere en een volwassene. Zo groeide 

de groep tot 24. Voor de derde bijeenkomst zijn er nog een paar mensen aangehaakt die graag mee wilden 

doen, zodat de teller op 30 kwam. Voor de vierde bijeenkomst (die op het moment dat dit bronnenboek 

wordt geschreven nog niet heeft plaatsgevonden) wordt iedereen gevraagd om iemand mee te nemen en 

wordt ook in het openbaar een oproep gedaan tot deelname.

Draagvlak creëren
Het organiserende team heeft gekozen voor een kort traject van vier bijeenkomsten met een groeiend 

aantal deelnemers. Een kort traject, om het een dynamisch karakter te geven. En met een groeiend aantal 

deelnemers om vanaf het begin te werken aan de ‘olievlek’: het doel is om zoveel mogelijk beroepskrachten 

en vrijwilligers in Hoek van Holland te ‘verleiden’ om zich te committeren aan het pedagogisch fundament. 

De deelnemers aan de bijeenkomsten werken via hun persoonlijke contacten en hun enthousiasme aan het 

verbreden van het draagvlak.

Bijeenkomsten organiseren
In de eerste drie bijeenkomsten heeft de groep gewerkt aan de formulering van een pedagogisch fundament 

waar ze zich allemaal in kunnen vinden. (Voor een beschrijving van de inhoud van de bijeenkomsten, zie on-

der hoofdstuk 3 bij ‘Afstemming over pedagogisch handelen’). De vierde bijeenkomst wordt een soort ‘markt-

plaats’. De deelnemers gaan daar op allerlei manieren met anderen in gesprek over hoe ze het pedagogisch 

fundament kunnen vertalen naar concreet handelen in de praktijk. De één doet dat in de vorm van een spel, 

een ander met behulp van stellingen, en zo vullen de deelnemers deze taak elk op hun eigen manier in.

Essentieel is dat het leuk is om mee te doen en dat deelnemers zich speciaal voelen. Er is veel aandacht be-

steed aan de vorm en methodieken die gebruikt zijn om het onderwerp samen te verkennen. Ook de locatie 

van de bijeenkomsten speelt hierbij een rol (de voetbalkantine van de enthousiaste voorzitter bijvoorbeeld). 

Vervolg
Het plan is om regelmatig bijeenkomsten te blijven organiseren om het pedagogisch fundament levend te 

houden, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Verder gaan de betrokken organisaties en mede-

werkers in kleine coalities werken aan het in praktijk brengen van het pedagogisch fundament. De JKZ-bege-

leider blijft verantwoordelijk als trekker van het geheel en houdt het overzicht.
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Uitvoeringsfase
In een programma voor wijkpedagogiek wordt gewerkt met mensen van de werkvloer, of die in elk geval heel 

dicht op de uitvoering zitten. Dit zijn doorgaans meer doeners dan praters: zij willen vooral zo snel mogelijk prak-

tisch aan de slag gaan. Dit is de grote kracht van wijkpedagogiek, en daarmee tegelijkertijd ook de valkuil: dat 

iedereen na de bijeenkomst op zijn eigen manier enthousiast aan de slag gaat, en dat de gemeenschappelijkheid 

snel weer uit het zicht verdwijnt. 

Het is dus noodzakelijk om regelmatig wijkbijeenkomsten te organiseren (2 à 3 keer per jaar), om de ‘klokken 

gelijk te zetten’, om met elkaar uit te wisselen over de praktijkervaringen, om de uitgangspunten aan te scherpen 

en aan te vullen en om nieuwe plannen te maken. Hierbij is het belangrijk om in te spelen op wat zich voordoet in 

de praktijk. Zo kunnen incidenten, praktijkervaringen of inspiratie uit andere wijken aanleiding zijn voor aanvul-

lingen op de afspraken of nieuwe initiatieven. De wijkbijeenkomsten zijn ook de gelegenheid om de dialoog en 

reflectie in gang te houden. Hoe beter de organisaties elkaar kennen, hoe makkelijker het wordt om elkaar ook 

kritisch te volgen.

Het is van belang dat in de uitvoeringsfase gewerkt wordt aan bestendiging, door de samenwerking in de wijk 

zoveel mogelijk op te nemen in het primaire proces van de organisaties. Bijvoorbeeld door wijkpedagogiek te 

koppelen aan jaarlijks terugkerende evenementen of vieringen, door wijkpedagogiek en gezamenlijke trainingen 

op te nemen in de normale cyclus van deskundigheidsbevordering, door wijkpedagogiek een vast onderdeel te 

maken van het inwerktraject van nieuwe medewerkers, etc.

De wijktrekker zorgt, naast zijn/haar taken als aanjager, communicator en inspirator, voor de terugkoppeling van 

het proces en de resultaten aan de stuurgroep. De stuurgroep monitort het programma op afstand en levert input 

vanuit hun helikopterview en overzicht over beleidsprio riteiten. De stuurgroep neemt beslissingen over voorstel-

len en signalen van de werkvloer. Het is belangrijk dat zij een aantal keer per jaar overleg voeren, omdat zij in 

functies zitten waarin ze slagkracht hebben en beslissingsrecht. Hierdoor blijft het programma in beweging.

Het resultaat van deze fase is een veelheid aan activiteiten waarmee uitvoering gegeven wordt aan de pedago-

gische uitgangspunten, activiteiten waarmee wijkpedagogiek onderdeel wordt van het primaire proces en een 

cyclus van bijeenkomsten waarin de wijkpartners met elkaar uitwisselen en elkaar scherp houden. 
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metHodiek om als wijkpartners elkaar scHerp te Houden
De Deelgemeente Noord werkt samen met de Hogeschool Rotterdam aan een werkwijze waarmee 

organisaties en professionals elkaar feedback leren geven en in dialoog treden over hun pedagogisch 

handelen. Uiteindelijk doel is dat de betrokken organisaties daardoor minder afhankelijk worden van 

externe partijen en procesbegeleiders. 

Het samenwerkingsverband in de wijk heeft een visie opgesteld en de onderdelen van het pedagogisch 

handelen benoemd. Deze lijst met onderdelen van het pedagogisch handelen gebruiken ze als richt-

lijn bij de observatie van professionals in de praktijk. De methode kan ingezet worden als mensen van 

buitenaf worden uitgenodigd om te observeren, maar is ook bedoeld als instrument waarmee profes-

sionals en organisaties bij elkaar observaties uitvoeren. Dit is heel spannend, omdat dit een kwetsbare 

opstelling van professionals vraagt. Maar als het lukt is er veel gewonnen. 

Evaluatie - en overdrachtsfase
Een praktijkvoorbeeld van een wijk die na de implementatie zelfstandig (dat wil zeggen, zonder externe bege-

leiding en additionele financiering) en in de volle breedte (dat wil zeggen, inclusief wijkbijeenkomsten en peda-

gogische afstemming) wijkpedagogiek voortzet is ons niet bekend. Daarvoor is het fenomeen wijkpedagogiek 

waarschijnlijk nog te nieuw. Op dit moment (januari 2011) kunnen we daarom nog geen concrete voorbeelden 

noemen van een succesvolle overdracht. (Maar die gaat er wel komen, want in de Amsterdamse wijk De Banne 

start binnenkort een overdrachtsfase. )

Als de resultaten van de uitvoeringsfase gehaald worden, is er een basis voor zelfstandig voortbestaan van de 

wijkpedagogiek. Er is dan een cyclus van bijeenkomsten en daarmee een routine in het bespreken van peda-

gogische uitgangspunten. Organisaties kennen elkaar en werken met elkaar samen en de wijkpedagogiek is 

verankerd in het primaire proces van de organisaties en het wijksamenwerkingsverband. We zien echter wel 

een noodzaak tot het in stand houden van een deel van de functie van de wijktrekker. Iemand moet de bijeen-

komsten organiseren, overzicht houden over de verschillende activiteiten en signalen terugkoppelen naar het 

wijksamenwerkings verband. 

Evaluatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. De wijken die werken met de CtC-methodiek kunnen ge-

bruikmaken van de analyses die regelmatig worden herhaald en daar conclusies uit trekken voor het vervolg van 

de wijkpedagogiek. Ook kan de quickscan van de wijk worden herhaald om inzicht te krijgen in de veranderingen 

die zijn opgetreden. Een andere manier is om een aparte bijeenkomst te beleggen met betrokkenen waarin hen 

gevraagd wordt welke veranderingen zij de afgelopen periode hebben waargenomen.

Het blijft echter lastig om veranderingen precies te meten en te kunnen toeschrijven aan wijkpedagogiek. Om 

bewijs te leveren van de effectiviteit van deze methode is meer onderzoek nodig. Hopelijk gaat dit in de toekomst 

plaatsvinden, waardoor de methodiek een plaats kan verwerven in de Databank van Effectieve Jeugdinterventies.
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samenvatting van de fasen

Inventarisatiefase:
n  Inventariseren van:

 l   Organisaties in de wijk

 l   Mate van samenwerking en draagvlak

 l   Zaken die spelen in de wijk waar wijkpedagogiek een antwoord op kan zijn

n besluiten over:

 l   start programma

 l   financiering

 l   doelstellingen

Startfase:
n Benoemen wijktrekker en procesbegeleider

n Formeren stuurgroep

n Werven deelnemers

n Organiseren wijkbijeenkomst

n Formuleren van gezamenlijke pedagogische uitgangspunten

n Vertaling maken van uitgangspunten naar praktijkplannen

Uitvoeringsfase:
n Uitvoeren praktijkplannen

n Terugkoppelen en uitwisselen van ervaringen in de praktijk

n Monitoren van de uitvoering van het gehele programma

n Bijstellen en hernieuwen praktijkplannen

n Opnemen wijkpedagogiek in primair proces van organisaties

n Blijven investeren in draagvlak en samenwerking

Evaluatie- en overdrachtfase:
NB: met deze fase is nog geen praktijkervaring!

n Evalueren van het programma

n Beslissen over (gedeeltelijk) behoud van coördinatie en ondersteuning

n Overdragen taken naar de deelnemende organisaties
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2.3 communicatie

Communicatie is een belangrijke factor in de wijkpedagogiek, die voldoende aandacht verdient. Een heldere en 

herkenbare communicatie, intern en extern, is zowel voor de afstemming van belang als voor de uitstraling van 

het project. Mooie vormgeving geeft een professionele uitstraling en maakt het makkelijker om mensen te verlei-

den om zich erbij aan te sluiten.

Interne communicatie
Bij wijkpedagogiek komt het erop aan om zoveel mogelijk via persoonlijk contact te communiceren. Vooral het 

uitnodigen en enthousiasmeren van deelnemers gaat het beste mondeling tijdens persoonlijk contact. Mond-

tot-mondreclame is een belangrijke succesfactor voor de olievlekwerking van wijkpedagogiek. Bij de schriftelijke 

interne communicatie is het van belang dat de documenten kort en helder zijn, en de inhoud beperkt blijft tot de 

conclusies . Juist daar waar veel input is geleverd door deelnemers tijdens een wijkbijeenkomst, is een bondige 

opsomming van de conclusies zeer verhelderend. Een interne nieuwsbrief kan een vorm zijn om verslag uit te 

brengen aan deelnemers en aan de collega’s die niet bij de bijeenkomsten aanwezig waren. Het is zaak om de 

verslaglegging over te laten aan iemand die helder en goed leesbaar kan formuleren.

Omdat bij wijkpedagogiek de nadruk ligt op doen en dus veel minder op praten, blijft de papier stroom - als het 

goed is - beperkt.

verslag van een wijkbijeenkomst met tekeningen
Tijdens een wijkbijeenkomst in Kralingen is een live-tekenaar ingehuurd. De tekenaar kreeg de opdracht om 

in acht striptekeningen een impressie te geven van hetgeen er in de bijeenkomst is besproken. 

live-tekenaars zijn via de website http://www.zone5300.nl/agentschap/illustratie/ te vinden. 

Tekenaar: Djanko
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voorbeeldteksten over wijkpedagogiek
Hoe verwoord je het fenomeen wijkpedagogiek in uitnodigingsbrieven? Hieronder volgen twee voorbeeld-

teksten.

l  Voorbeeld gericht op samenwerking tussen beroepskrachten: 

Kinderen houden van duidelijkheid. Het is een oude pedagogische wijsheid. Duidelijkheid over wat mag 

en wat niet mag, wat moet en wat niet moet, over gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Dit geeft kin-

deren en jongeren kaders en een gevoel van veiligheid. Als de kaders duidelijk zijn, kunnen kinderen en 

jongeren zich optimaal ontplooien en zich richten op de ontwikkeling van hun talenten, hun intellect, hun 

kennis en hun sociale competenties. 

 

Binnen het project Wijkpedagogiek werken we aan deze duidelijkheid. We stemmen met elkaar af over 

onze pedagogische visie en maken afspraken over hoe we met kinderen en jongeren om willen gaan. We 

zorgen ervoor dat er activiteitenaanbod is waarmee kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikke-

len, en laten hen zoveel mogelijk zelf participeren in het bedenken en uitvoeren van deze activiteiten.

l  Voorbeeld gericht op een situatie waarin volwassenen (beroepskrachten maar ook anderen) uitgenodigd wor-

den om mee te denken. 

Het leven van kinderen en jongeren speelt zich af in verschillende omgevingen: thuis in het gezin, bij de 

familie, op school, op straat, bij vrienden, op verenigingen, in buurthuizen, in de tram of metro. En overal 

komen ze volwassenen tegen. Al deze volwassenen hebben invloed op de kinderen, allemaal dragen ze bij 

aan de opvoeding. 

 

Binnen Wijkpedagogiek brengen we zoveel mogelijk opvoeders bij elkaar. We bespreken wat we de kinde-

ren willen meegeven. En welke afspraken we daar met elkaar over kunnen maken. Hoe beter de opvoeders 

met elkaar samenwerken, hoe beter het is voor de kinderen.

Externe communicatie
Bij de externe communicatie is vormgeving van groot belang. De vormgeving draagt bij aan een professionele 

uitstraling en maakt dat mensen het programma eerder serieus nemen. Omgangsvormen lenen zich heel goed 

voor mooie vormgeving. Positief geformuleerde omgangsvormen met een illustratie erbij kunnen op verschil-

lende plekken in de wijk worden opgehangen om ze onder de aandacht te brengen en houden.

Een naam en herkenbare vormgeving kunnen ook bijdragen aan een uitstraling van eenheid van de projecten. 

Een eigen naam met apart logo voor wijkpedagogiek die op alle aankondigingen, uitnodigingen, posters en ver-

slagen terugkomen, maakt duidelijk dat er een samenhang is tussen de projecten. In Hoek van Holland bijvoor-

beeld heeft het project de naam ‘Happy Kids uit de Hoek’ gekregen.

Voor de vormgeving kan wijkpedagogiek gebruik maken van jongerenparticipatie. Met behulp van multimedia 

kunnen jongeren zelf posters, film- en geluidsmateriaal maken. Zie hiervoor ook de paragraaf over wijkprogram-

mering.
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2.4 Financiën
Voor de implementatie van wijkpedagogiek is budget nodig. Hoeveel is afhankelijk van de wijk, en in de praktijk 

vaak ook een kwestie van ‘de tering naar de nering zetten’, dus manieren vinden om binnen de beschikbare bud-

getten zoveel mogelijk te doen.

De belangrijkste kostenposten zijn:

n  De (externe) procesbegeleider. Als deze procesbegeleider extern wordt ingehuurd, is dit de grootste kostenpost 

van een programma voor wijkpedagogiek. Als een ambtenaar vanuit zijn/haar functie deze rol op zich kan ne-

men, kan de externe inhuur beperkt blijven tot advies en/of coaching. Voor hoeveel uur en hoe lang de inzet 

van een (externe) procesbegeleider noodzakelijk is, hangt af van de omvang en complexiteit van de wijk, de 

gestelde ambities en de ervaring en vaardigheden van de wijktrekker, die in de loop van het programma steeds 

meer taken overneemt van de procesbegeleider. 

n  De wijktrekker. Om een programma voor wijkpedagogiek op te starten is het noodzakelijk om een wijktrekker 

aan te stellen of iemand vrij te maken om zich aan deze taak te wijden. Ook na de implementatiefase blijft deze 

functie noodzakelijk (zie ook de paragraaf over evaluatie en overdracht).

n  De wijkbijeenkomsten. Het is van belang dat de wijkbijeenkomsten aantrekkelijk en inspirerend zijn. Hier is bud-

get voor nodig. Budget voor zaalhuur, koffie en thee, inhuur van acteurs, een live-tekenaar en/of een externe 

begeleider, materiaal etc.

omgangsvormen
In de wijk Bloemhof 

(Deelgemeente Feijenoord) 

heeft ‘Hoedje van Papier’ 

een logo ontwikkeld voor 

de omgangsvormen. 

Vormgeving: Hoedje van Papier

vormgeving omgangsvormen
In de wijk Oud-Charlois zijn kindertekeningen door het grafisch bureau ‘Hoge Druk Gebied’ be werkt. 

Deze afbeeldingen komen terug in de communicatie van de samenwerking rondom wijkregels. 
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n  Communicatiemateriaal. Voor een professionele uitstraling van het programma is het van belang dat er mooi 

communicatiemateriaal gemaakt wordt, met een herkenbaar logo en aansprekend beeldmateriaal.

n  Uitvoering van projecten. Wijkpedagogiek is vooral een programma van concrete activiteiten. En de uitvoering 

van activiteiten kost geld. Vaak kunnen deze projecten binnen de bestaande activiteiten en budgetten van de 

instellingen worden uitgevoerd.

Het is aan de creativiteit van de wijkpartners hoe ze met deze kostenposten omgaan. Voor wijkbijeenkomsten 

heeft mogelijk één van de partners een ruimte beschikbaar, scholieren kunnen in het kader van hun maatschap-

pelijke stage de catering doen, het maken van communicatiemateriaal kan samenvallen met een multimedia-

project voor jongeren, winkeliers willen nog wel eens wijkactiviteiten sponsoren en de uitvoering van concrete 

activiteiten kan vaak gekoppeld worden aan het reguliere aanbod van de wijkpartners.

Een aandachtspunt is de inzet van vrijwilligersorganisaties, zoals (migranten-)zelforganisaties, speeltuinverenigin-

gen, en dergelijke. Het is van belang deze organisaties te betrekken bij de wijkpedagogiek, maar van hen kan niet 

dezelfde inzet en bijdrage verwacht worden omdat ze weinig financiële armslag hebben en werken met vrijwilli-

gers. Het is daarom van belang om bij de begroting rekening te houden met een eventuele financiële vergoeding 

voor deze organisaties. 

Tenslotte is het uiteraard zaak is om gedurende de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te werken aan onafhankelijk-

heid van externe financieringsbronnen, zodat de wijkpedago giek na afloop van de programmaduur kan blijven 

voortbestaan. 

2.5 knelpunten/risico’s
Een aantal knelpunten is voorspelbaar. In de komende paragraaf noemen we de meest voorkomende knelpunten 

en de maatregelen om ze te voorkomen of op te lossen.

De knelpunten hebben allemaal betrekking op de samenwerking tussen wijkpartners. In het algemeen is het zaak 

om oog te hebben voor de belangen van de individuele organisaties. Hoe meer baat elke individuele wijkpartner 

heeft bij deelname aan de wijkpedagogiek, hoe groter de kans op een vruchtbare samenwerking en op creatieve 

oplossingen voor knelpunten. Een organisatie die alleen maar deelneemt uit plichtsbesef of om niet achter te 

blijven bij de anderen, haakt makkelijk af bij tegenslag.

Ook valt of staat er veel bij de inzet van de wijktrekker. Een enthousiasmerende persoonlijkheid, met aandacht 

voor de inzet en belangen van de afzonderlijke organisaties kan veel betekenen voor de samenwerking.
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Weerstand bij betrokken organisaties 
Het kan gebeuren dat bij de start van het programma organisaties uit de wijk zich niet aan willen sluiten bij de 

wijkpedagogiek. Ze willen er geen tijd in investeren, ze zien er het nut niet van in of leidinggevenden willen hun 

medewerkers niet zwaarder belasten dan al het geval is.

adviezen/maatregelen:

n  Begin met de organisaties die willen en biedt anderen de gelegenheid om later alsnog aan te haken.

n  Houd rekening met de belangen van de afzonderlijke organisaties. Als deelname voor organisatie meerwaarde 

heeft, haken ze vanzelf aan.

n  Een mogelijkheid is om deelnemers rechtstreeks te werven, en niet via hun directies (zie het voorbeeld van de 

start in Hoek van Holland).

n  Zorg dat het leuk is voor de contactpersonen om deel te nemen. Dat betekent geen vergaderactiviteit, maar 

inspirerende, interactieve bijeenkomsten en veel aandacht voor de successen. 

Diversiteit van betrokken organisaties
De deelnemende wijkpartners zijn, als het goed is, van verschillende pluimage. Dat geeft een leuke dynamiek, 

maar maakt samenwerking soms ook erg lastig. De werktijden zijn verschillend; organisaties hebben verschillen-

de verantwoordelijkheden en werkwijzen en gaan anders om met verplichtingen; beroepskrachten willen graag 

onder werktijd bij elkaar komen terwijl vrijwilligers dan geen tijd hebben; kortom: het vraagt veel flexibiliteit en 

afstemming.

Adviezen/maatregelen:

n  Beperk het aantal plenaire bijeenkomsten tot maximaal een paar keer per jaar, en zorg dat deze bijeenkomsten 

aantrekkelijk genoeg zijn voor deelnemers om hun best te doen om van de partij te zijn, ook vrijwilligers.

n  Werk zoveel mogelijk in kleine coalities, dan zijn de belangen en werkwijzen makkelijker af te stemmen.

n  Wees realistisch in de verwachtingen: een zelforganisatie kan niet hetzelfde leveren als een basisschool. Zorg 

dat de samenwerking geen keurslijf wordt, maar een losse verzameling initiatieven die allemaal onder dezelfde 

paraplu van wijkpedagogiek vallen. 

n  Wees vanaf het begin duidelijk dat wijkpedagogiek ook flexibiliteit vraagt van de deelnemers, bijvoorbeeld om 

ook eens buiten werktijd een bijeenkomst of activiteit te organiseren. Ook samenwerking met zelforganisaties 

die niet altijd thuis zijn in de Nederlandse traditie van ver vooruit plannen en polderen vraagt een flexibele hou-

ding van alle deelnemers.

n  Zorg dat snel zichtbaar wordt wat de meerwaarde is van deelname van de verschillende partners; deelnemers 

zijn meer bereid tot flexibiliteit als ze het belang inzien van deelname van de verschillende partners.

n  Houd altijd het uiteindelijke centrale doel centraal: het belang van het kind. Daar kunnen alle wijkpartners zich 

in vinden.
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Geen vertaalslag naar de praktijk 
De wijkbijeenkomsten verlopen goed, de deelnemers zijn enthousiast, maar daarna lijkt het te stagneren. De ver-

taalslag naar de praktijk blijft uit, de dynamiek van de bijeenkomsten wordt niet omgezet in concrete activiteiten. 

Adviezen/maatregelen

n  Veel hangt af van de wijkbijeenkomsten. Daar komt de energie vrij en daar worden de plannen gesmeed.  

Het is zaak om te zorgen dat tijdens de wijkbijeenkomsten zoveel mogelijk dwarsverbanden ontstaan tussen 

wijkpartners, dat er concrete afspraken worden gemaakt en mensen verantwoordelijk worden gemaakt voor 

activiteiten.

n  Vaak blijken organisaties al activiteiten uit te voeren die onder de paraplu van wijkpedagogiek kunnen vallen. 

Benoem deze als zodanig. De activiteiten hoeven immers niet nieuw te zijn, van belang is dat ze kloppen met 

de gedeelde pedagogische uitgangspunten in de wijk. Dit draagt bij aan het gevoel dat er iets gebeurt met de 

wijkpedagogiek.

n  Voor sommige deelnemers is het lastig om de collega’s van hun organisatie mee te krijgen. Het is belangrijk om 

hier aandacht aan te besteden. Het kan helpen om hen een werkvorm mee te geven die ze met hun eigen team 

kunnen uitvoeren. Ook kan het een manier zijn om de contactpersonen in hun eigen team input te laten verza-

melen over pedagogische uitgangspunten of mogelijke uitwerking in activiteiten. Soms kunnen wijkpartners 

elkaar helpen door plannen te presenteren of voor te stellen in het team van een andere organisatie. 

n  In sommige wijken kiezen de deelnemers voor het opstellen en tekenen van een convenant als een manier om 

het commitment van de directies van wijkpartners officieel vast te leggen.

n  Een mogelijkheid is om studiedagen of deskundigheidsbevordering samen met wijkpartners te organiseren. 

Dit vergroot de betrokkenheid bij elkaar en zorgt ervoor dat anderen dan de contactpersonen contact hebben 

met de wijkpartners.

Te weinig borging
Het programma voor wijkpedagogiek loopt, er worden activiteiten uitgevoerd, maar het geheel blijft volledig 

afhankelijk van de inzet van de wijktrekker. Als de wijktrekker ermee ophoudt, blijft er niets over van het hele 

programma.

Adviezen/maatregelen

n  Het is te betwijfelen of wijkpedagogiek zonder vaste trekker kan blijven bestaan. Maar na verloop van tijd zou 

de inzet van de trekker beperkt moeten kunnen worden zonder dat daarmee alles wat is opgebouwd weer 

instort. Het is zinvol om te investeren in terugkerende activiteiten of routines, zoals jaarlijkse evenementen die 

gezamenlijk worden georganiseerd, trainingen of inwerktrajecten voor nieuwe medewerkers, ouders en kinde-

ren etc. 

n  Het is belangrijk dat wijkpedagogiek vast onderdeel wordt op de agenda van regulier wijksamenwerkings 

overleg. 

n  De manier van werken van de wijktrekker is essentieel. Het is goed als de wijktrekker veel inzet toont, maar het 

is ook van belang dat de wijkpartners vanaf het begin medeverant woordelijk worden gemaakt. De uitvoering 

van activiteiten mag niet afhankelijk zijn van de inzet van de wijktrekker.
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n  Het helpt om te investeren in de vaardigheid van de wijkpartners om elkaar van feedback te voorzien. Dit is 

een kwetsbaar punt tussen organisaties en blijft vaak achterwege. Als er een sfeer ontstaat waarin wijkpartners 

elkaar durven aanspreken, wordt de afhankelijkheid van de wijktrekker minder. Dit wordt bevorderd door een 

workshop of training over feedback geven en oefenen tijdens wijkbijeenkomsten.

n  Een ambassadeursfunctie van de (deel-)gemeente of het stadsdeel draagt bij aan het vertrouwen en draag-

vlak voor het programma. Dit kan zichtbaar worden bijvoorbeeld als de betreffende ambtenaar of politicus de 

wijkbijeenkomsten opent, een stimulerende inleiding houdt en aanwezig is op belangrijke momenten in het 

proces. 



Hoofdstuk 3
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3 De praktijk: uitvoering en voorbeelden
In dit hoofdstuk beschrijven we de praktijk van wijkpedagogiek aan de hand van vele 
voorbeelden, onderverdeeld in tien paragrafen. Het gaat hierbij om de concrete invulling 
van ondermeer wijkbijeenkomsten, jongerenparticipatie, betrokkenheid van ouders en 
van wijkbewoners. De voorbeelden dienen ter inspiratie voor uitvoerders en deelnemers 
aan wijkpedagogiek. 
Het is van belang om de voorbeelden steeds in de bredere context van wijkpedagogiek 
te zien. Immers, de samenhang van de activiteiten vormt de essentie van het programma. 

3.1. wijkbijeenkomsten met beroepskrachten en vrijwilligers 

Algemeen
Op wijkbijeenkomsten komen medewerkers en vrijwilligers van de diverse organisaties bij elkaar. De deelnemers 

zijn medewerkers van de werkvloer of tenminste medewerkers die heel dicht bij de uitvoering zitten. De belang-

rijkste doelen van wijkbijeenkomsten zijn de persoonlijke ontmoeting tussen wijkpartners en het creëren van een 

gevoel van gezamenlijkheid. 

Vaak worden wijkbijeenkomsten - met name de startbijeenkomsten - ingevuld met afstemming over pedago-

gische uitgangspunten (zie hiervoor de volgende paragraaf ). Naast de pedagogische afstemming kunnen de 

wijkbijeenkomsten ingevuld worden met bijvoorbeeld presentaties van projecten, afstemming over concrete 

activiteiten, bespreking van thema’s of van de actualiteit in de wijk (bijvoorbeeld incidenten) die relevant zijn voor 

wijkpedagogiek, en evaluatie van activiteiten of het programma als geheel. 

Het is van belang om op de wijkbijeenkomsten altijd de centrale doelstelling onder de aandacht te houden, dat 

wil zeggen: het gaat uiteindelijk om het welzijn van de kinderen en de jongeren in de wijk. Samenwerking in de 

wijk verloopt soms moeizaam, de inzet van organisaties en medewerkers leidt niet altijd tot het gewenste resul-

taat. De aandacht kan daardoor erg komen te liggen op de samenwerking en op knelpunten bij de uitvoering. 

Om die reden is het van belang dat op de wijkbijeenkomsten de deelnemers zich weer even gezamenlijk herinne-

ren waar het allemaal om draait, waarom ze al die inspanning leveren: de jeugd. En hoe belangrijk het is om daar 

gezamenlijk in op te trekken als organisaties!

Ook is het van belang om op de wijkbijeenkomsten direct een koppeling te maken naar het vervolg. Dus eindigen 

met concrete acties waar deelnemers zich aan committeren. De deelnemers aan de wijkbijeenkomsten zijn door-

gaans doeners: zij stellen het zeer op prijs om abstracte discussies snel te vertalen naar de praktijk.

En tenslotte een belangrijk punt: het is belangrijk dat de wijkbijeenkomsten leuk en inspirerend zijn. Wijkpedago-

giek staat of valt bij de gedrevenheid en de betrokkenheid van de deelnemers. In de wijkbijeenkomsten komt die 

energie vrij, raken mensen geïnspireerd en kunnen ze even opladen. Dus voorkom een vergadercircus, en zorg 

voor een creatieve, interactieve invulling van de bijeenkomsten.
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werkvorm met jongere als referentiepunt 
Op een bijeenkomst als start van een traject wijkpedagogiek wordt een denkbeeldige jongen uit de 

wijk, Abdel (of Kees), als startcasus neergezet. Zijn persoonlijke situatie wordt geschetst: zijn school, zijn 

thuissituatie, zijn vrienden, zijn bezigheden, zijn verlangens, zijn gedrag, zijn problemen. Voor de deel-

nemers wordt Abdel (of Kees) met deze beschrijving een herkenbare jongen.

Vervolgens wordt aan elke deelnemer gevraagd wat zijn/haar organisatie doet met en voor deze jon-

gere, en wat vanuit de optiek van zijn/haar organisatie het belang kan zijn van wijkpedagogiek.

Positief aan deze werkvorm is dat de belangen van de organisaties zichtbaar en bespreekbaar worden. 

Immers, samenwerking valt of staat met dat de deelnemende partijen er allemaal belang bij hebben. 

Ook zorgt deze werkvorm ervoor dat er direct in concrete termen wordt gesproken over wijkpedago-

giek. Vooral uitvoerders uit de praktijk geven hier de voorkeur aan boven abstracte discussies over  

pedagogische visie.

speeddaten tijdens een wijkbijeenkomst
In Kralingen zijn de wijkpartners bijeen op een startbijeenkomst over wijkpedagogiek. Na een introduc-

tie gaan deelnemers met elkaar speeddaten: ze zitten in een dubbele rij of dubbele kring, en krijgen 

vragen mee die ze om beurten aan elkaar stellen. Na elke 5 minuten gaat er een belletje, hetgeen bete-

kent dat de ander aan de beurt is of dat de deelnemers van één van de rijen een stoel opschuiven.

De vragen die de deelnemers aan elkaar stellen zijn:

l  Noem de pedagogische uitgangspunten die voor jouw instelling belangrijk zijn.

l  Wat zal een kind in de wijk ervan merken dat er samengewerkt wordt vanuit een pedagogische  

wijkvisie?

l  Waarom is het voor jou, als professional, belangrijk dat er één pedagogische wijkvisie is?

l  Wat is jouw rol in de samenwerking op wijkniveau?

l  Na afloop worden de belangrijkste conclusies uit de gesprekken op een centrale flap geschreven en 

plenair nabesproken.
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van brainstorm naar concrete afspraken 
In een bijeenkomst gaan de deelnemers werken om de abstracte uitgangspunten te vertalen naar con-

crete acties. Daarvoor starten ze met een brainstorm, hanteren ze vervolgens het Horizonspel en eindi-

gen ze met een actielijst.

De brainstorm laat mensen vrij, ‘buiten de box’, denken met de volgende opdracht: stel je voor dat er 

geen enkele beperking is qua financiën en menskracht. Wat zou je allemaal kunnen doen om de peda-

gogische uitgangspunten om te zetten in concrete activiteiten? Deelnemers roepen wat in ze opkomt 

en alles komt op een centrale flap te staan.

let hierbij op de basisregels van het brainstormen: uitstel van oordeel (geen ‘ja maar’, geen discussie 

over ingebrachte ideeën), geen idee is te gek om op te schrijven en zoveel mogelijk op elkaar voortbor-

duren.

Het Horizonspel brengt vervolgens orde in de veelheid aan ideeën. Het Horizonspel is een plaat die een 

landschap voorstelt met de volgende kleuren:

l  Groen (het gras): doen we al

l  Blauw (de lucht): kunnen we op termijn gaan doen

l  Geel (de horizon): kunnen we direct mee aan de slag

l  Roze (de roze wolk): blijven we over dromen, niet te realiseren

Alle opgesomde ideeën krijgen een plaats ergens in dit landschap.

De actielijst ontstaat uit de ideeën die in het gele vlak zijn geplaatst, de ideeën waar deelnemers direct 

mee aan de slag kunnen. Bij elk idee worden één of meerdere namen gezet van deelnemers die hier 

uitvoering aan gaan geven.

pedagogiscH café
Het pedagogisch café is een bijeenkomst bedoeld om met geïnteresseerden op een actieve manier tot 

verdieping te komen of meer kennis op te doen over een specifiek thema (bijvoorbeeld conflictbemid-

deling, pestgedrag, talentontwikkeling, meervoudige intelligentie, seksualiteit, de digitale wereld van 

kinderen en jongeren). Er kan een deskundige worden uitgenodigd, of iemand uit een andere wijk die 

over een succesvol project komt toelichten. 

Ook kunnen tijdens het Pedagogisch café actieve werkvormen worden gebruikt, zoals brainstormsessies 

en regietheater met acteurs.

De begeleider of wijktrekker zorgt ervoor dat ideeën die ontstaan een vervolg krijgen, bijvoorbeeld 

door middel van overleg in een kleinere coalitie of een projectvoorstel.
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incidenten bespreken op wijkbijeenkomsten
Een onderdeel van de bijeenkomsten in stadsdeel West in Amsterdam is het bespreken van incidenten 

in de vorm van een casus. Alle actoren en omstandigheden rondom de casus worden in kaart gebracht 

en deelnemers gaan brainstormen over welke rol de gemeenschappelijke pedagogische aanpak kan 

hebben in het oplossen en voorkomen van deze problemen en welke rol iedere partij hierin heeft. 

Een gestructureerde bespreking van het incident, met daaraan gekoppeld acties en afspraken is een 

hele concrete vertaalslag van pedagogische uitgangspunten naar de praktijk. Zo leert de wijk van de 

incidenten.

invulling van een wijkocHtend met acteurs
Acteurs kunnen een verhelderende rol spelen op een wijkbijeenkomst. Zij kunnen ervoor zorgen dat de 

bijeenkomst verder komt dan ‘praten over’ door deelnemers uit te dagen en te laten zien hoe ze in het 

echt handelen. 

Een voorbeeld: in een wijk is een aantal uitgangspunten geformuleerd over pedagogisch handelen. 

Acteurs schetsen een situatie waarin het aankomt op pedagogisch handelen, bijvoorbeeld een profes-

sional die een jongere aanspreekt op zijn gedrag. De acteurs laten in een eerste versie van de sketch 

het verkeerde voorbeeld zien. Het publiek mag voor de tweede versie van de sketch één van de acteurs 

(degene in de rol van de professional) regieaanwijzingen geven, of mag zelf inspringen en de acteur 

vervangen. Zo creëert de groep een voorbeeld van een gewenste manier van pedagogisch handelen.

Een ander voorbeeld is een wijkochtend waarin de acteurs, zonder dat de deelnemers wisten dat het 

om acteurs ging, zorg droegen voor de ontvangst van deelnemers. Dat deden ze op een bijzondere 

manier: de ene deelnemer werd allerhartelijkst begroet, de ander werd vrijwel genegeerd. De ene deel-

nemer kreeg direct een kattige terechtwijzing als hij of zij iets ‘fout’ deed (de jas meenemen de zaal in 

bijvoorbeeld), terwijl de ander met dezelfde ‘fout’ wegkwam zonder enig commentaar. later pas hoorde 

de groep dat het acteurs waren, en toen kwam het gesprek los: wat doet het met je als je genegeerd 

wordt, als je een terechtwijzing krijgt, als je hartelijk ontvangen wordt terwijl de ander genegeerd 

wordt? Dit leverde interessante gespreksstof op, inzicht in de beleving van jongeren en besef van de 

belangrijke rol van de professional. 
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werkvorm voor evaluatie
Een handige werkvorm om met een grote groep mensen een project of programma te evalueren is de 

metaplan-methode. Deze methode maakt het mogelijk in korte tijd van veel deelnemers informatie te 

verzamelen en ervaringen te inventariseren.

Ter voorbereiding worden de deelonderwerpen van de evaluatie bepaald. Voor wijkpedagogiek valt 

te denken aan onderwerpen als ‘samenwerking tussen wijkpartners’ , ‘vertaling van pedagogische 

uitgangspunten naar de praktijk’, ‘jongerenparticipatie’, ‘samenwerking met ouders’, etc. Voor elk deel-

onderwerp wordt een flap gemaakt met de titel en een verticale lijn in het midden. Boven het linkervak 

komt het woord ‘top’ te staan, boven het rechtervak het woord ‘tip’.

De deelnemers krijgen allemaal een stapel post-its in twee kleuren en een stift. Ieder voor zich schrijft 

voor elk deelonderwerp positieve associaties (tops) en verbeterpunten (tips) op de twee kleuren post-

its. Elke associatie moet op een aparte post-it worden geschreven. Iedereen doet dat voor zichzelf en in 

stilte. Pas als iedereen klaar is, worden de post-its op de juiste flappen en aan weerszijden van de mid-

denstreep geplakt.

In de volgende ronde gaan groepen deelnemers de post-its clusteren: overlappende of bij elkaar ho-

rende associaties worden bij elkaar geplakt. Op die manier wordt de input van alle deelnemers terugge-

bracht tot enkele clusters van ideeën over wat er goed gaat en wat er beter kan.

De gespreksleider vat uiteindelijk de conclusies over de verschillende deelonderwerpen samen voor de 

hele groep. Op basis van deze conclusies kan een werkgroep voorstellen doen voor plannen voor de 

toekomst.
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3.2 afstemming over pedagogisch handelen 

Algemeen
Pedagogisch handelen bestaat uit twee hoofdbestanddelen: steun bieden en begrenzen. Oftewel: gewenst ge-

drag stimuleren en ongewenst gedrag tegengaan. Als partners in de wijk dezelfde pedagogische uitgangspunten 

hanteren, dus op dezelfde wijze gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag begrenzen, dan weten kinde-

ren waar ze aan toe zijn. En kinderen gedijen het beste bij duidelijkheid. Het mooiste is als ouders deze pedagogi-

sche uitgangspunten ook hanteren, dan werkt de pedagogische driehoek (school, thuis, buurt/vrije tijd) optimaal.

Overigens is deze duidelijkheid niet alleen goed voor de kinderen. Ook voor de professionals, vrijwilligers en 

ouders is het goed om te weten dat anderen dezelfde uitgangspunten hanteren. Als het jongerenwerk een jon-

gere streng aanpakt vanwege agressief gedrag, is het niet prettig als datzelfde gedrag op de sportvereniging wel 

wordt getolereerd. Of als de school er hard aan werkt dat jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen, willen ze 

graag dat ook in het buurthuis jongeren worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Afspraken 

hierover maakt dat volwassenen op elkaar kunnen rekenen en ook elkaar kunnen aanspreken op hun handelen.

Het formuleren van pedagogische uitgangspunten is een belangrijk proces voor de wijk. Iedereen wordt gedwon-

gen hierover na te denken en de eigen handelwijze kritisch onder de loep te nemen. Hoewel de uitkomsten in de 

verschillende wijken vaak veel op elkaar lijken, is het dus geen optie om een standaardformulering te hanteren. 

Het proces is minstens net zo belangrijk als de uitkomst.

Net zo belangrijk is het om de abstracte pedagogische uitgangspunten te vertalen naar concreet handelen en 

naar afspraken hierover. Hieraan is in de vorige paragraaf over wijkbijeenkomsten al aandacht besteed. Idealiter 

sluit de deskundigheidsbevordering aan professionals en vrijwilligers aan bij de pedagogische uitgangspunten in 

de wijk.
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tips bij Het opstellen van pedagogiscHe uitgangspunten

l  Besteed aandacht aan zowel het stimuleren van gewenst gedrag als het tegengaan van ongewenst 

gedrag.

l  Verzin met de groep een motto voor de uitgangspunten. Dit dwingt de groep tot het benoemen van 

de essentie van hun pedagogisch handelen.

l  Besteed expliciet aandacht aan de rol van ouders en wat de taak en verantwoordelijkheid van wijk-

partners is richting ouders.

l  Besteed expliciet aandacht aan het voorbeeldgedrag van volwassenen (ouders, professionals,  

vrijwilligers, wijkbewoners): wat verwacht je van hen?

l  Wijkpedagogiek is een preventief programma. Soms is er correctie nodig, of hulpverlening. Benoem 

de samenwerking met andere partijen (politie, zorginstellingen), om het preventieve karakter van 

wijkpedagogiek helder te houden.

waarden als basis voor afspraken pedagogiscH Handelen 
Uitgangspunten voor pedagogisch handelen zijn gebaseerd op bepaalde waarden. Vaak blijven deze 

waarden onderbelicht: ze worden door deelnemers als vanzelfsprekend geacht en daardoor niet uitge-

sproken. Maar het expliciet maken van de waarden die je nastreeft in de begeleiding van kinderen kan 

diepgang brengen in de discussie en mensen dichter bij elkaar brengen. Het is opvallend hoe dicht de 

waarden van mensen met verschillende (culturele) achtergronden bij elkaar blijken te liggen. De ver-

schillen zitten veel meer in hoe mensen deze waarden omzetten naar regels en normen in de praktijk.

Een handig hulpmiddel om met de groep op basis van waarden te komen tot afspraken over pedago-

gisch handelen is het waardenspel. Dit is een set kaarten waarop een groot aantal waarden benoemd 

staat. Deelnemers kunnen in subgroepen met behulp van deze kaarten een top 5 van waarden opstel-

len en deze vervolgens in de grote groep met elkaar bespreken om te komen tot een gezamenlijke top 5. 

Als de top 5 is vastgesteld, gaan deelnemers aan de slag met de volgende stap: hoe breng je deze waar-

den in de praktijk? Hoe vertaal je de waarden in afspraken over concreet pedagogisch handelen?

Bij de evaluatie van de pedagogische uitgangspunten kan de top 5 van waarden als basis worden  

gebruikt: in hoeverre lukt het om met de afspraken de waarden na te streven? 
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bouwstenen als werkvorm voor afstemming pedagogiscH 
Handelen
Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen allemaal een stapeltje post-its en het verzoek om op elke post-it 

een element van de pedagogische visie te schrijven. Ze kunnen daarvoor te rade gaan bij de pedago-

gische visie van hun eigen instelling, de doelstellingen van activiteiten, benoemde speerpunten in de 

wijk, etc.

Vervolgens worden deze post-its bij elkaar geplakt, de dubbelingen worden eruit gehaald en ze worden 

gerubriceerd. Dit zijn de bouwstenen van de pedagogische visie.

De volgende stap is dat deelnemers gezamenlijk een muur of een pyramide gaan bouwen van deze 

bouwstenen. Welke elementen zijn zo belangrijk dat ze in het fundament behoren? Welke bouwstenen 

horen bij elkaar? Aan welke elementen kom je pas toe nadat je een stevig fundament hebt gelegd? Dit 

is een dynamisch proces waarin deelnemers gezamenlijk de puzzel leggen.

Het resultaat is duidelijkheid over zowel de elementen, als de keuzes en prioriteiten.

De mogelijkheid bestaat om deelnemers ter voorbereiding binnen hun eigen organisatie te laten inven-

tariseren welke elementen zij belangrijk vinden.

pedagogiscH fundament in Hoek van Holland
In Hoek van Holland is er een drietal bijeenkomsten gewijd aan het formuleren van het pedagogisch funda-

ment. Een vierde bijeenkomst dient om dit fundament uit te dragen en te vertalen naar concreet handelen 

in de praktijk. In hoofdstuk 2 staat de globale aanpak van Hoek van Holland beschreven. Hieronder volgt de 

inhoudelijke aanpak van de bijeenkomsten.

In de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers de positieve ervaringen uit hun eigen jeugd benoemd, thuis, 

op school en met de vrienden. Door alle verhalen te combineren, konden ze een gezamenlijke lijst opstellen 

met ‘ingrediënten’ voor een gelukkige jeugd. Ook hebben ze zich vanuit hun eigen ervaring afgevraagd hoe 

bemoeienis van anderen uitpakt: wat wel werkt en wat niet? Dit leidde tot een vijftal conclusies voor de aan-

pak.

In de tweede bijeenkomst hebben de deelnemers hun droom in relatie tot de jeugd beschreven. Ter voor-

bereiding was ook aan kinderen gevraagd hoe hun droom eruit ziet. Samen zijn ze zo gekomen tot een 

beschrijving van wat ze de jeugd van nu gunnen, met aspecten als gelijke kansen, ruimte & grenzen en 

zelfvertrouwen. Vervolgens hebben ze deze lijst vergeleken met de situatie van veel kinderen in de praktijk 

en geconstateerd dat er veel verschillen zijn tussen droom en realiteit. Ze zijn geëindigd met gezamenlijk 

bepalen wat er nodig is om de realiteit van de huidige jeugd zoveel mogelijk te laten lijken op de gedroomde 

situatie.

In de derde bijeenkomst hebben deelnemers teruggeblikt naar de opbrengst van de eerste twee bijeenkom-

sten en daar de rode draad voor het pedagogisch fundament uit gedestilleerd. Vervolgens hebben ze het 

pedagogisch fundament tegen de praktijk aan gehouden. Hoe hebben ze in het verleden gehandeld in situa-

ties dat er zorgen waren over een kind of een ouder, en hoe zouden ze nu handelen op basis van het pedago-

gisch fundament? Hiermee zetten ze de eerste stap naar een vertaling naar concreet handelen in de praktijk.
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Voor de vierde bijeenkomst worden veel nieuwe mensen uitgenodigd. De deelnemers die mee geschreven 

hebben aan het pedagogisch fundament gaan op verschillende manieren aan de slag om draagvlak te cre-

eren voor het pedagogisch fundament en de vertaalslag te maken naar de praktijk. Deze bijeenkomst krijgt 

het karakter van een marktplaats, waar op veel plekken en manieren ‘handel wordt gedreven’. Op de ene plek 

gebeurt dat in spelvorm, op de andere in de vorm van een discussie met stellingen en op weer een andere 

plek worden afspraken gemaakt over activiteiten.

voorbeeld van convenant 
In De Banne in Amsterdam hebben wijkpartners een convenant met de volgende tekst ondertekend:

Convenant alles kids in de banne
In de Banne willen we er voor zorgen dat alle kinderen en jongeren erbij horen en meedoen.

We spreken officieel met elkaar af dat we volgens deze positieve aanpak gaan werken, daarom tekenen 

we dit Convenant.

Aan dit Convenant nemen deel: 

Organisaties, scholen en personen die, professioneel of vrijwillig, werken met kinderen en jongeren in 

de Banne. Alle namen en handtekeningen staan op de tekenlijst die hoort bij dit Convenant.

We spreken het volgende met elkaar af

1  Iedereen vanuit de Banne gaat werken vanuit een gezamenlijk afgesproken pedagogische aanpak, die 

bestaat uit de volgende onderdelen:

A.  Positieve benadering: kinderen en jongeren worden altijd positief tegemoet getreden, worden  

uitgenodigd deel te nemen, wordt duidelijk gemaakt dat ze welkom zijn.

B.  Duidelijke regels: Meedoen aan school-, welzijns- en of sportactiviteiten is aan afspraken gebonden. 

De afspraken gelden voor iedereen in alle omstandigheden. De algemene afspraken luiden:

l  Iedereen hoort erbij

l  We luisteren naar elkaar

l  We zorgen voor onze omgeving

l  Samen voor een leuke en veilige buurt.

C.  Alle ondertekenaars nemen deze afspraken als uitgangspunt bij het omgaan met kinderen en jonge-

ren en mogen elkaar daar op aanspreken.

De vier afspraken worden consequent gebruikt in de hierboven genoemde vorm. De afspraken werken 

als kapstokregels: de eigen afspraken binnen de scholen en organisaties kunnen blijven bestaan en  

kunnen worden gekoppeld aan een van de vier kapstokregels.

2  De deelnemende organisaties besteden constant aandacht aan de positieve benadering door de me-

dewerkers. Medewerkers leven de kapstokregels voor en zorgen voor naleving ervan, door kinderen. 

Medewerkers informeren hun ouders/verzorgers over de afspraken en de achterliggende gedachte 

hierbij. Tevens dragen de organisaties de afspraken naar buiten toe uit en borgen deze in de pedagogi-

sche aspecten van hun organisatie.
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de talentHouse metHodiek 
De Talenthouse methodiek is ontwikkeld in de deelgemeente IJsselmonde. De methodiek is erop ge-

richt om jongeren zoveel mogelijk zelf te laten doen. Geen ‘bestelgedrag’, ‘u vraagt, wij draaien’, niet het 

hanggedrag van jongeren faciliteren, omdat ze ‘zielig’ zijn en in een achterstandspositie verkeren. Maar 

jongeren stimuleren om zelf met ideeën te komen en hen vervolgens ondersteunen bij het realiseren 

van de ideeën. Het proces om te komen tot een activiteit is daarbij net zo belangrijk als het resultaat. 

Het proces is leerzaam, fouten maken mag, dat hoort erbij. En het resultaat geeft de jongeren zelfver-

trouwen: ze kunnen veel meer zelf dan ze dachten.

Functie jongerenwerkers

Voor jongerenwerkers is het een grote omslag. Zij moeten leren weerstand bieden tegen consumenten-

gedrag van jongeren, tegen de onzekerheid van jongeren die het zelf niet denken te kunnen, tegen het 

medelijden met jongeren in achterstandssituaties. Binnen de methodiek leren ze jongeren stimuleren, 

prikkelen, vertrouwen geven, en ondersteunen tijdens hun leerproces dat met vallen en opstaan ge-

paard gaat. Ze hanteren de ‘Talenten cyclus’, een standaard werkwijze als jongeren met een idee komen, 

om deze samen tot uitvoering te brengen.

Grenzen stellen

Tegelijkertijd gaat de methodiek over grenzen stellen. Er zijn regels en daar hebben de jongeren binnen 

de voorziening zich aan te houden. Jongeren die niet willen deelnemen aan de activiteiten worden ge-

weerd. Buiten de voorziening houden jongerenmakelaars wel contact met deze jongeren, maar binnen 

de voorziening zijn ze alleen welkom als ze mee willen doen, niet als ze alleen willen chillen of erger, de 

zaak komen verstieren. Ook werken de jongerenwerkers samen in de keten, dus ook met hulpverlening 

en politie. Dit is onderdeel van hun pedagogische opdracht.

Uitdragen van de werkwijze

Belangrijk is dat de werkwijze van Talenthouse door andere professionals ook geaccepteerd en onder-

steund wordt. Het streven is dat alle professionals de jongeren op diezelfde manier gaan banaderen. In 

IJsselmonde wordt daarom contact gezocht met politie, andere organisaties voor jongeren, sportvereni-

gingen, woningbouwverenigingen, etc.
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3.3 participatie van kinderen en jongeren 

Algemeen
Jongerenparticipatie is een essentieel onderdeel van wijkpedagogiek voor de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar. 

Het is geen keuze of je doet aan jongerenparticipatie, wel hoe je dat doet en hoeveel je aan jongeren overlaat.

Wat je wilt voorkomen is een situatie waarin professionals en vrijwilligers hun uiterste best doen om het jongeren 

naar de zin te maken door van alles voor hen te organiseren, en dat (een deel van) de puberende jeugd achter-

over hangt en besluit dat ze het allemaal niet zo boeiend vinden. Om deze consumptieve houding van de jeugd 

tegen te gaan, maak je hen zelf medeverant woordelijk voor wat er voor hen in de wijk gebeurt, je laat ze meeden-

ken en mee organiseren. (Zie hiervoor ook de Talenthouse-methodiek).

Maar participatie heeft niet alleen als doel dat de activiteiten beter aanslaan bij de doelgroep. Het is ook de sleu-

tel voor de ontwikkeling van hun sociale competenties. Meedenken, meehelpen en zelf activiteiten organiseren 

zijn belangrijke leerervaringen voor jongeren. Als professional krijg je, door samen met jongeren aan de slag te 

gaan, veel beter contact met hen en kun je in de rol van coach werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Een belangrijke voorwaarde voor jongerenparticipatie is draagvlak onder de professionals en andere betrokken 

volwassenen. Draagvlak betekent dat zij bereid zijn om serieus naar jongeren te luisteren en hen daadwerkelijk 

de ruimte geven om zelf beslissingen te nemen en uit te voeren. En dus ook de ruimte geven om fouten te maken 

(en herstellen) tijdens hun leerproces. Draagvlak voor jongeren participatie betekent een focus op het proces (“zie 

eens hoe goed ze bezig zijn en hoe ze zich ontwik kelen”), in plaats van focus op het eindresultaat (“zie eens hoe 

goed alles georganiseerd is en hoe gladjes de activiteit verloopt”). 

De mate waarin jongeren kunnen participeren in de wijk hangt af van zowel de verantwoordelijkheid die zij aan-

kunnen als de verantwoordelijkheid die volwassenen hen durven te geven. Er is lef voor nodig om verantwoorde-

lijkheid te dragen, maar ook om verantwoordelijkheid te geven. Als volwassene geef je een deel van de controle 

uit handen. Als jongeren gaan participeren en het heft in handen nemen, is de uitkomst onbekend. Jongerenpar-

ticipatie is dus een groeiproces, voor zowel jongeren als volwassenen. 

de participatieladder
De participatieladder is een handig hulpmiddel bij het inrichten van jongerenparticipatie. Door de indeling 

in niveaus kun je duidelijkheid scheppen over de verantwoordelijkheid die je jongeren geeft, wat je van de 

jongeren en van de professionals verwacht. Ook kun je groeien door de ambities steeds een stap hoger op de 

ladder te stellen.

1. • Trede 0: Verplichte deelname van jongeren 

Trede 0 geeft de fase weer, waarin jongeren verplicht deel nemen aan activiteiten. Het initiatief ligt volledig 

bij de docent en/of begeleider; hij bepaalt wat er gebeurt en de jongeren hebben dus geen enkel aandeel in 

de opzet, de organisatie en de uitvoering.

• Trede 1: Vrijwillige deelname van jongeren

Op deze eerste trede ligt het initiatief bij de docent/begeleider. De jongere wordt geïnformeerd over wat er 

gaat gebeuren waarna de jongere zelf beslist of hij wel of juist niet meedoet. De jongere heeft geen aandeel 

in de opzet, organisatie en uitvoering.
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• Trede 2: De mening van jongeren wordt gevraagd

Het participatieniveau van deze tweede trede gaat een stapje verder, de jongeren nemen namelijk niet alleen 

vrijwillig deel aan een activiteit, maar hen wordt bovendien gevraagd naar hun wensen en ideeën. Het initi-

atief ligt echter nog bij de docent of begeleider en de jongeren hebben nog geen actief aandeel in de opzet, 

organisatie en uitvoering.

• Trede 3: De jongeren beslissen mee over onderdelen 

Op deze trede ligt het initiatief nog bij de docent of begeleider. De jongeren doen vrijwillig mee en krijgen 

vervolgens een actieve rol in bepaalde onderdelen van de opzet, de organisatie en de uitvoering van activi-

teiten. De docent of begeleider denkt daarbij mee, stuurt aan en is te allen tijde beschikbaar.

• Trede 4: De jongeren beslissen samen met de docent/begeleider

Bij deze trede nemen jongeren zelf het initiatief. Zij bedenken een activiteit en worden daarbij, zo nodig, bij-

gestaan door een docent of begeleider. De jongeren en de docent of begeleider beslissen gezamenlijk over 

de opzet, organisatie en uitvoering van een zelfbedachte activiteit.

• Trede 5: De jongeren beslissen.

Bij deze trede nemen jongeren zelf het initiatief. Zij bedenken een activiteit en kloppen daarmee aan bij een 

docent of begeleider. Deze laat de opzet, organisatie en de uitvoering vervolgens geheel over aan de jonge-

ren. De jongeren nemen dus alle beslissingen zelf. De docent of begeleider is voor de initiatiefnemers echter 

wel altijd beschikbaar voor vragen en advies.

Bron: Bouwstenen voor Jongerenparticipatie. Stichting de Meeuw, 2007

Er is bEslotEn Dan is bEsprEEkbaar

Helemaal niets Of er iets gedaan moet worden

Dat er iets gedaan moet worden Wat er gedaan moet worden

Wat er gedaan moet worden Wanneer, hoe en door wie het gedaan moet worden

Wanneer, hoe en door wie het gedaan moet worden Wat de redenen zijn voor het besluit

Alles Niets (alleen horen welke consequenties er zijn)

Het participatiecontinuüm
Als je jongeren mee laat praten over beslissingen of activiteiten in de wijk, is het van belang om duidelijkheid te 

scheppen over waarover nog te praten valt. Jongeren mee laten praten over beslissingen die al genomen zijn, 

leidt tot frustratie.

Een handig hulpmiddel hierbij is het participatiecontinuüm van M. lingsma en A. Boers (2010).
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draagvlakbijeenkomst voor leerling-participatie
Draagvlak bij de leerkrachten is cruciaal om leerling-participatie op school te laten slagen. In een bijeen-

komst van een dagdeel wordt gewerkt aan draagvlak in het team.

De bijeenkomst start met informatie over leerling-participatie, over de participatieladder en hoe leer-

ling-participatie er in de praktijk uit kan zien

Na deze informatie inventariseert het team de meerwaarde van leerling-participatie (wat kan het op 

onze school opleveren?) gevolgd door de valkuilen (welke knelpunten verwachten we?). Bij de valkuilen 

krijgen de deelnemers steeds de vraag wat een mogelijke oplossing is voor deze knelpunten.

Samenvattend wordt een overzicht geschetst van de voordelen en de (on)mogelijkheden van leerling-

participatie en de benodigde inzet van het team. Aan de hand van dit overzicht formuleren de teamle-

den een beeld van hoe leerling-participatie er op hun school uit kan gaan zien.

De begeleider van de bijeenkomst stuurt op een sfeer van openheid en transparantie, alles mag gezegd 

worden, alle bezwaren mogen op tafel worden gelegd. Maar voortdurend wordt ook een appèl gedaan 

op het vermogen van deelnemers om oplossingen te bedenken voor de knelpunten en bezwaren. 

De bijeenkomst eindigt met een ‘intentieverklaring’ waarin iedere deelnemer aangeeft wat hij of zij 

denkt te kunnen bijdragen aan leerling-participatie binnen de organisatie.

jongeren betalen voor Hun participatie?
Moet je jongeren een financiële vergoeding geven voor hun participatie? Daar wordt in de Deelge-

meente Feijenoord discussie over gevoerd. De organisaties zijn daar in het verleden verschillend mee 

omgegaan, en bij de huidige intensieve samenwerking leidt dat tot knelpunten.

Het jongerenwerk neemt het standpunt in dat participatie de jongeren een onbetaalbare ervaring op-

levert. De complimenten en de waardering die ze krijgen voor hun inzet en de voldoening van het re-

sultaat zijn veel meer waard dan een financiële vergoeding. Ze zijn om die reden tegen betaling. Andere 

organisaties in de wijk hebben in het verleden jongeren wel betaald voor hun inzet, vanuit de redene-

ring dat ze zich inzetten voor anderen in de wijk en dat professionels hier ook voor betaald worden. 

Betaalde professionals vonden het soms beschamend om jongeren te vragen zich in te zetten zonder 

daar een vergoeding tegenover te stellen. Betaling maakt bovendien de werving van jongeren een stuk 

makkelijker. 

Een tussenvorm kan zijn om jongeren alleen te betalen als ze de taak en verantwoordelijk heid op zich 

nemen van een vakkracht, dus bijvoorbeeld op structurele basis een activiteit begeleiden. Een voor-

beeld hiervan is dat jongeren kinderactiviteiten begeleiden, waarvoor ze een vrijwilligersbijdrage ont-

vangen. In deelgemeente Noord is hiermee geëxperimenteerd. De vrijwilligersbijdrage was even hoog 

als het uurtarief van een vakkenvuller bij de supermarkt. Daarmee werd begeleiden van kinderactivitei-

ten een aantrekkelijk alternatief voor jongeren.
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training aan leerkracHten over empowerment
Begeleiders van leerling-participatiegroepen van het City-College hebben ter voorbereiding op dit tra-

ject een training gevolgd bij Stichting de Meeuw over ‘empowerment’.

Empowerment wordt in de training gedefinieerd als “het proces waarin mensen meer controle ver-

werven over beslissingen en acties die van invloed zijn op hun welzijn” en “ het proces van erkenning, 

ondersteuning, en bevordering van de vermogens van mensen om hun behoeften te vervullen, hun 

problemen op te lossen en de middelen te mobiliseren om controle te krijgen over de factoren die hun 

welzijn beïnvloeden”.

De begeleiders leren tijdens de training om hun vaardigheden in te zetten voor de empowerment van 

de leerlingen. Het gaat hierbij om motiveren, luisteren, reflecteren en coachen. Ze inventariseren de 

instrumenten die ze tot hun beschikking hebben om jongeren effectief te coachen en oefenen met 

praktijksituaties.

Hyves-pagina voor jongerenparticipatie 
In Hoek van Holland is een Hyves-pagina aangemaakt over jongerenparticipatie in de deelgemeente. 

Het is een voorbeeld van hoe je gebruik kunt maken van de sociale media die zo’n belangrijke rol in-

nemen in het leven van jongeren. Toch zijn de professionals nog niet tevreden over deze aanpak, omdat 

de pagina nog onvoldoende leeft bij jongeren. Ze zoeken daarom nog naar een manier om jongeren 

zelf het beheer te geven over de pagina.

Het adres van de Hyves-pagina is http://www.younghoekvanholland.hyves.nl/. (Deze pagina is alleen te 

bekijken door leden van Hyves.)

de jongerenraad
In de deelgemeente IJsselmonde is een jongerenraad opgericht, als aanvulling op de jeugdambassa-

deurs. De jeugdambassadeurs zijn afkomstig van de basisschool, de deelnemers van de jongerenraad 

zijn 12 jaar en ouder. Bij de oprichting van de jongerenraad waren de deelgemeente en Jongerenwerk 

IJsselmonde (onderdeel van Stichting Welzijn Feijenoord) actief betrokken. 

De leden van de jongerenraad komen uit verschillende wijken van de deelgemeente. De jongerenraad 

fungeert als de oren, ogen en mond van de jongeren in de deelgemeente. Ze spreken namens jongeren 

met politici, beleidsmakers en professionals, ze vertegenwoor digen de jongeren op allerlei bijeenkom-

sten in de deelgemeente en ze komen op voor hun belangen. Ook ondernemen ze zelf initiatieven. 

Naar andere jongeren toe, bijvoorbeeld door in verkiezingstijd een politiek café voor jongeren te or-

ganiseren. En naar bewoners in de wijk, zoals bijvoorbeeld onlangs tijdens de complimentendag, toen 

ze de straat op gingen om voorbijgangers te benaderen voor een knuffel en een positief gesprek over 

jongeren. Ditzelfde hebben ze ook met de bewoners van een verzorgingshuis gedaan. Op deze manier 

werken ze aan een positieve beeldvorming over jongeren.

Een medewerker van Jongerenwerk IJsselmonde begeleidt de jongerenraad.
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groepsrollenspel met jongeren
Een handige werkvorm om met een groep jongeren een vraagstuk te verkennen is door een groepsrol-

lenspel. Bijvoorbeeld het voorstel om een halfpipe te plaatsen op het centrale plein in de wijk, waar niet 

iedereen even enthousiast over is. De groep wordt in subgroepjes verdeeld en iedere groep krijgt een 

perspectief mee, bijvoorbeeld ‘de jongeren, ‘de kleine kinderen’, ‘de ouders’, ‘de omwonenden’, ‘de jonge-

renwerker’ etc. De subgroepjes krijgen even tijd om zich in te leven in hun rol en vervolgens vindt een 

debat plaats vanuit de verschillende perspectieven. Elke groep geeft vanuit zijn perspectief zijn mening 

over het plan. Behalve veel hilariteit levert deze werkvorm ook een goed inzicht in het vraagstuk met 

mogelijke oplossingen en een belangrijke leerervaring voor jongeren die zich inleven in anderen en 

vanuit dat perspectief oplossingen zoeken.

jongeren organiseren activiteiten tijdens ‘your summer’
In de deelgemeente Feijenoord zijn de jongeren zelf nauw betrokken geweest bij het vormgeven van 

een uitgebreid programma aan zomeractiviteiten. Dat leverde niet alleen een prettige besteding van de 

zomervakantie op, maar tevens een leerervaring voor een groot aantal jongeren uit de deelgemeente. 

Your Summer werd geïnitieerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die 

actief zijn met jongeren in de deelgemeente.

Rond de 100 jongeren waren aanwezig bij de startbijeenkomst in het voorjaar. Daar konden ze meeden-

ken over vijf terreinen van activiteiten: sport, multimedia, mode & lifestyle, muziek & dans en uitstapjes. 

In een vervolgbijeenkomst werden de ideeën door jongeren en professionals verder uitgewerkt tot 

concrete plannen. Die plannen werden gepresenteerd in een vervolgbijeenkomst en ingediend bij de 

deelgemeente voor financiering.

Ook bij de uitvoering van de activiteiten waren jongeren nauw betrokken. Voor alle soorten talenten 

waren er klussen te doen. Het waren vaak hele andere jongeren die hielpen met opbouwen en afbreken 

dan degenen die mee hadden geschreven aan de plannen. Sommige jongeren die mee hadden ge-

werkt aan de plannen waren zelf op vakantie in de zomer en konden dus niet meegenieten van de uit-

voering. Maar dat hadden ze graag over voor hun wijk. Op deze manier heeft een grote groep jongeren 

actief deelgenomen en verantwoordelijkheid gedragen voor de organisatie van de zomeractiviteiten.

Verantwoordelijkheid dragen betekent ook de gevolgen ondervinden van je keuzes. De groep die de 

plannen voor de uitstapjes zou uitwerken had er niet genoeg vertrouwen in dat de financiering rond 

zou komen en zag af van verdere inspanning. De organisaties wilden het niet voor hen doen, dus dit 

onderdeel werd geschrapt. Waarschijnlijk achteraf tot grote spijt van de betrokken jongeren, die zagen 

dat de andere onderdelen voldoende financiën binnen hadden weten te slepen. Doorzetten loont dus, 

een wijze les.
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jongeren Houden enquête over beHoeften van 
leeftijdgenoten
In Hoek van Holland zijn er geen scholen voor voortgezet onderwijs. De deelgemeente wil ervoor zor-

gen dat VO-scholieren zich toch verbonden blijven voelen met hun woonplaats, ook als ze elders naar 

school gaan. Daarom wilden zij de behoeften van deze jongeren peilen om te weten hoe ze die binding 

kunnen bewerkstelligen.

Een zestal jongeren heeft, onder begeleiding, een enquête opgesteld voor hun leeftijd genoten. Met 

deze enquête zijn ze ‘de boer op gegaan’: ze hebben plekken bezocht waar ze jongeren persoonlijk kon-

den vragen de enquête ter plekke in te vullen. Het heeft gewerkt: ze hebben voldoende respons kunnen 

verzamelen om een goed beeld te schetsen van de behoeften van jongeren.

De jongeren hadden de mogelijkheid hier maatschappelijke stagepunten mee te verdienen, maar geen 

van de enquêteurs heeft hier gebruik van gemaakt.

peermediation 
Peermediation is een methodiek waarbij kinderen/jongeren bemiddelen bij conflicten tussen leeftijdge-

noten. Dit heeft veel voordelen: jongeren begrijpen de conflicten tussen leeftijdgenoten vaak beter dan 

volwassenen, kunnen effectiever doorvragen en komen daardoor tot betere oplossingen; jongeren heb-

ben geen hiërarchische verhouding ten aanzien van hun leeftijdgenoten, wat bijdraagt aan oplossingen 

van onderop; en niet onbelangrijk, peermediation draagt in grote mate bij aan de sociale competenties 

van jongeren omdat ze leren zelf onenigheid op te lossen.

Peermediation wordt veelal op scholen voor voortgezet onderwijs ingezet. Bij de implementatie van 

leerlingbemiddeling worden jongeren getraind en de schoolteams begeleid. Dit laatste is van groot be-

lang, want leerlingbemiddeling slaagt alleen als het team jongeren de ruimte geeft en actief stimuleert 

om op deze wijze hun conflicten op te lossen. 

Een andere vorm van peermediation is de jongeren buurtbemiddeling. Hier worden jongeren niet al-

leen ingezet voor conflicten tussen leeftijdgenoten, maar ook bij onenigheid tussen jongeren en buurt-

bewoners. Met als bijkomend voordeel dat dit bijdraagt aan een positieve beeldvorming van jongeren 

onder buurtbewoners. Meer informatie hierover is te vinden op de site van JOlO (Jongeren lossen het 

Op) www.jongerenbuurtbemiddeling.nl .
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3.4 omgangsvormen

Algemeen
Op veel plekken worden kinderen en jongeren betrokken bij het opstellen van omgangsvormen of afspraken 

over gedrag. Het grote voordeel hiervan is dat, als zij zelf betrokken zijn bij het formuleren ervan, de kans een 

stuk groter wordt dat zij bereid zijn om zich ook aan deze afspraken te houden. Daarnaast is het voor kinderen en 

jongeren heel leerzaam om na te denken over de onderlinge omgang en de noodzakelijke afspraken. Dus hierbij 

geldt hetzelfde als bij het formuleren van de pedagogische uitgangspunten: het proces is minstens net zo belang-

rijk als de uitkomst. 

Omgangsvormen zijn niet specifiek voor de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar. Sterker nog, ze werken alleen 

maar als ze voor iedereen gelden, dus ook voor jongere kinderen en voor volwassenen. Er zijn veel creatieve werk-

vormen om met kinderen en jongeren te komen tot omgangsvormen. Met pubers is het wel anders dan met kin-

deren: pubers vinden het al snel te kinderachtig om ‘regeltjes’ te bedenken en daar plaatjes bij te maken. Ze willen 

echter meestal wel meepraten over hoe je met elkaar omgaat. De afspraken en plaatjes kun je dus het beste met 

de jongere kinderen maken.

Omgangsvormen die kinderen/jongeren zelf geformuleerd en besproken hebben, vormen een goede kapstok 

voor allerhande zaken. Je kunt kinderen/jongeren erop aanspreken, je kunt ze zelf verantwoordelijkheid geven 

voor handhaving, je kunt er met kinder-/jongerenraden, ouders en buurtbewoners het gesprek over aangaan en 

je kunt activiteiten inrichten rondom de implementatie. 

Daarnaast zijn de omgangsvormen en afspraken een goed uitgangspunt om te werken aan de ontwikkeling van 

sociale competenties. Immers, het feit dat iets een afspraak is, wil nog niet zeggen dat kinderen en jongeren in 

staat zijn om zich eraan te houden. Het vraagt om bepaalde vaardigheden. Bijvoorbeeld de afspraak ‘Iedereen 

hoort erbij’, daarvoor moeten kinderen in staat zijn om goed te luisteren, moeten ze belangstelling kunnen tonen 

voor anderen en op anderen durven afstappen. Om deze omgangsvorm in praktijk te kunnen brengen is het dus 

zaak om te investeren in deze competenties.

Omgangsvormen en afspraken vergen een actieve inzet om ze in praktijk te brengen en ze ook op de langere 

termijn levend te houden. Dat betekent dat je ze onder de aandacht brengt bij iedereen, en steeds aandacht blijft 

houden voor de vertaalslag naar de praktijk. Ook is het van belang om nieuwe medewerkers, kinderen en ouders 

in te wijden in de omgangsvormen. Het advies is om activiteiten rondom de omgangsvormen op te nemen in de 

jaarcyclus van de afzonderlijke instellingen en van het wijksamenwerkingsverband. 

Een mooie vormgeving, bijvoorbeeld door middel van borden in de wijk, helpt iedereen aan de afgesproken om-

gangsvormen te herinneren. 
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 vormgeving van omgangsvormen
In de Provenierswijk in deelgemeente Noord, hebben de zes omgangsvormen een visuele vorm gekregen. 

Borden met deze afbeeldingen hangen op verschillende plaatsen in de wijk.

Ontwerp: Meta Menkveld

Welkom in de Provenierswijk

Behandel een ander zoals je 
zelf behandeld wilt worden.

Wij spreken Nederlands. Wij gaan met zorg met 
onze omgeving om.

Wij groeten elkaar. Wij luisteren naar elkaar. Afspraak is afspraak.

1. 
2.
3.

In De Banne in Amsterdam 

is het mannetje 

‘Bannie’ geïntroduceerd als 

beeldmerk van het program-

ma  ‘Alles Kids in de wijk’:

Ontwerp: Studio Zwaan, 

Diemen
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visualiseren om te komen tot afspraken
Om in kaart te brengen hoe het er aan toe gaat op een (school)plein, in een buurthuis, schoolkantine of 

andere gemeenschappelijke ruimte, is het een handig hulpmiddel om de ruimte te visualiseren met een 

groep jongeren.

De jongeren tekenen eerst een plattegrond van de ruimte op een groot vel papier, met alle vaste voor-

werpen die zich in de ruimte bevinden (meubels, speeltoestellen, bankjes, etc.). Vervolgens tekenen ze 

op de plattegrond wie, wat waar doet. Hier kunnen ze kleurtjes of stickertjes gebruiken, of pionnetjes 

plaatsen. Ook tekenen of schrijven ze de bestaande regels erbij op de plattegrond, evenals de plekken 

waar gevaren zijn en waar het misloopt. Door het visualiseren wordt heel snel duidelijk waar de knel-

punten zich bevinden. 

De vraag aan de jongeren is wat er nodig is om de knelpunten op te lossen. Kan de ruimte anders inge-

deeld of gebruikt worden? Moeten er extra afspraken worden gemaakt? En hoe kunnen de afspraken 

worden gehandhaafd?

Het voordeel van deze werkvorm is dat jongeren goed inzicht krijgen in de situatie en dat er direct 

draagvlak ontstaat voor de maatregelen, omdat ze er zelf over meegedacht hebben. 

de afspraken van de instellingen als startpunt voor  
wijkomgangsvormen
Vaak hebben de afzonderlijke organisaties al omgangsvormen of afspraken over het gedrag opgesteld. 

Het is zaak om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er al is. Door de afspraken of omgangsvormen van 

de organisaties als uitgangspunt te nemen voor wijkomgangsvormen, beloon je deze organisaties voor 

hun voortvarendheid.

In Oud-Charlois hebben Stichting de Meeuw en Bureau de laat op deze manier een proces begeleid 

om te komen tot omgangsvormen in de wijk. Daarvoor hebben ze aan de wijkpartners gevraagd om 

de regels en afspraken die gelden binnen hun instelling op een rijtje te zetten. Dit was voor een aantal 

organisaties een aanleiding om eerst eens met elkaar om de tafel te gaan zitten om hun reglement ‘af te 

stoffen’: welke afspraken hanteren we nu echt in de praktijk en hoe kunnen we die op een eenduidige 

manier formuleren? Daar werden ook de kinderen en jongeren bij geraadpleegd en actief betrokken.

De volgende stap was dat de verschillende afspraken en omgangsvormen naast elkaar werden gehan-

gen tijdens een bijeenkomst met wijkpartners. Samen trokken ze conclusies: welke afspraken zijn het-

zelfde? Welke zijn verschillend? Is het erg dat deze afspraken verschillen van elkaar? (Immers, afspraken 

kunnen verschillend zijn afhankelijk van de context en de activiteit). Wat doen we met afspraken die van 

elkaar verschillen en die verwarrend zijn voor kinderen/jongeren? Hoe vertalen we de conclusies naar 

wijkomgangsvormen?
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verzamelen van input voor omgangsvormen door 
wijktrekker 
Een manier om verschillende instanties en overlegorganen te betrekken bij het opstellen van omgangs-

vormen is dat de wijktrekker een ronde maakt langs deze verschillende instanties en overleggen, zoals 

de scholen, de jongerenraad, de ouderraad, de ouderkamer, de wijkvereniging etc. Doel van deze rond-

gang is het verzamelen van input en het creëren van draagvlak voor de omgangsvormen. Door deze 

manier van werken wordt een groot aantal mensen bereikt zonder dat het verzandt in een ‘Poolse land-

dag’. En zo zijn niet alleen de kinderen en jongeren, maar ook volwassenen betrokken.

Het is wel van belang dat de deelnemers aan deze bijeenkomsten hun inbreng terugzien in het eindre-

sultaat, en dat kan een hele opgave zijn voor de wijktrekker.

de wijkomgangsvormen vertalen naar concrete actie
In de Tarwewijk zijn wijkomgangsvormen geformuleerd die op allerlei manieren kenbaar worden ge-

maakt aan de wijkbewoners. Maar daarmee zijn ze er nog niet, vinden de wijkpartners. Onder leiding 

van Stichting de Meeuw en Bureau de laat en met de hulp van studenten van Hogeschool Inholland 

besluiten ze om een half jaar lang op allerlei manieren aandacht te besteden aan de eerste van de om-

gangsvormen: “Wij groeten elkaar”.

Op een wijkbijeenkomst beginnen ze met een ludieke estafette om gezamenlijk een beeld te tekenen 

van hoe de wijk eruit ziet als bewoners elkaar groeten. Resultaat is een tweetal mooie platen en vooral 

een levendig gesprek hierover.

De volgende stap is het vertalen van het beeld naar concrete acties binnen de organisaties. Die verschil-

len van structureel alle leerlingen een hand geven en bij de naam noemen aan het begin van de school-

dag tot het maken van een rap over groeten met hulp van een lokale rap-ster.

Aan het eind van het halve jaar vindt er een wijkevenement plaats, waar het elkaar groeten centraal 

staat. Ook hier spelen de studenten van de hogeschool een actieve rol in de voorbereiding en 

organisatie.

En na een half jaar begint de cyclus opnieuw: op naar de volgende omgangsvorm!

week van Het goed fatsoen
Het samenwerkingsverband van de Provenierswijk in de deelgemeente Noord organiseert elk jaar in 

de derde schoolweek de ‘Week van het goed fatsoen’. Tijdens deze week staan de zes omgangsvormen 

centraal in gezamenlijke activiteiten van de basisscholen en het buurthuis, zoals verschillende spelen, 

een speurtocht, een toneelstuk en/of een debat. De week van het goed fatsoen wordt gekoppeld aan 

het anti-pestprotocol, zodat dit ook regelmatig onder de aandacht van de professionals en de kinderen 

wordt gebracht.
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omgangsvormen bespreken met jongeren
In de Beverwaard (Deelgemeente IJsselmonde) hebben kinderen omgangsvormen bedacht voor de 

wijk. De jeugdambassadeurs (afkomstig van de basisscholen) interviewen de jongeren van de jongeren-

raad (12 jaar en ouder) over wat ze van de omgangsvormen vinden.

Steeds wordt één jongere geïnterviewd door de jeugdambassadeurs. Hij/zij krijgt vragen als “wat doe jij 

met je rotzooi?” en ”heb jij wel eens ruzie gehad?” Het belangrijkste effect van deze activiteit was dat de 

jongeren zich bewust werden van hun voorbeeldrol naar jongere kinderen toe. Ze groeiden in deze rol 

en eindigden door ook de kinderen uitdagende vragen terug te stellen over hun gedrag. 

leerlingen van vo-scHool maken een soap rondom 
omgangsvormen
Op het City College in Rotterdam hebben leerlingen een soap gemaakt rondom omgangsvormen. Het 

was een heel project: scenario schrijven, acteren, filmen, monteren, aan al deze activiteiten hebben de 

leerlingen gewerkt. Ze werden begeleid door studenten van Hogeschool InHolland, die samenwerking 

tussen verschillende afdelingen binnen de hogeschool hebben gezocht om dit project te realiseren. 

Hierdoor werd het een inhoudelijk goede en technisch mooie soapaflevering.

De soap was een groot succes. Op de presentatie waren 95% van de ouders aanwezig, die graag met 

eigen ogen wilden zien waar hun kinderen zo enthousiast over verteld hadden.

Bureau De laat heeft het project gecoördineerd.

omgaan met straatcultuurgedrag 
Steeds vaker worden er zorgen geuit over gedrag van jongeren dat ze van ‘de straat’ leren. Op de straat 

heersen er andere normen dan in de burgercultuur, en jongeren die zich deze normen eigen maken, 

hebben (of krijgen) het moeilijk om in de burgercultuur te functioneren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om zeer masculien, vrouwonvriendelijk gedrag, om het snelle geld, om materialisme, verheerlijking van 

geweld en afzetten tegen de burgercultuur.

In antwoord op deze trend volgen steeds meer professionals trainingen in het omgaan met jongeren 

uit de straatcultuur. Hierin leren ze om zich niet uit de tent te laten lokken, maar strategisch op de juiste 

manier de jongeren te benaderen.

Grenzen stellen is noodzakelijk om als professionals en vrijwilligers ervoor te zorgen dat de straatcultuur 

zoveel mogelijk buiten je instelling blijft. Grenzen stellen aan gedrag, aan taalgebruik, aan omgangsvor-

men. Ook is het zinvol om de iconen van de straatcultuur (Scarface, 50 Cent, etc.) niet binnen je voorzie-

ning tentoon te spreiden en op het vertonen van gangsterfilms altijd een gesprek te laten volgen.

Het onderwerp krijgt momenteel veel aandacht, dus de verwachting is dat er nieuwe methoden ont-

wikkeld worden om de destructieve elementen van de straatcultuur tegen te gaan. Bijvoorbeeld door 

samenwerking te zoeken met de ouders. Dit is een mogelijkheid waar momenteel nog veel te weinig 

gebruik van wordt gemaakt. 
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3.5 activiteitenprogrammering in de wijk

Algemeen
In de activiteitenprogrammering komen veel onderdelen van wijkpedagogiek bij elkaar: tijdens activiteiten kun 

je de pedagogische uitgangspunten in praktijk brengen en kun je jongeren gelegenheid bieden om hun talenten 

en sociale competenties te ontwikkelen. Je kunt jongeren actief laten participeren zodat ze zien dat ze iets te 

betekenen hebben en zelf invloed hebben op hun situatie. Je kunt ouders betrekken door ze uit te nodigen om te 

komen kijken of mee te doen, evenals wijkbewoners die zo op een positieve manier kunnen kennismaken met de 

jongeren. 

Bij activiteitenprogrammering in de wijk is het belangrijk om allereerst een kritische vraag te stellen: waarom or-

ganiseer je deze activiteiten? Het is makkelijk om in de valkuil te trappen van het organiseren van activiteiten als 

antwoord op het verzoek van wijkbewoners om overlast van jongeren tegen te gaan of uit een soort van medelij-

den met jongeren in een achterstandspositie, die niets te doen hebben en geen mogelijkheden hebben om zelf 

zorg te dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Een negatieve motivatie leidt zelden tot een positief resultaat 

en al helemaal niet tot een energieke samenwerking tussen professionals onderling en met jongeren.

Het idee van activiteitenprogrammering in de wijk is dat er een gedachte zit achter de keuze en de uitvoering van 

activiteiten voor kinderen en jongeren. Een gedachte die gebaseerd is op de speerpunten en de pedagogische 

uitgangspunten in de wijk, op de analyse van wat je jongeren wilt bieden zodat ze hun talenten en sociale com-

petenties kunnen ontwikkelen. Bij afstemming tussen wijkpartners over het aanbod aan activiteiten gaat het er 

dus niet in de eerste plaats om een mooie kalender te maken van wie wanneer wat aanbiedt, maar veel meer om 

de vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat het aanbod voorziet in wat wij jongeren mee willen geven om zich optimaal 

te kunnen ontwikkelen?’ En ‘hoe zorgen we ervoor dat we dezelfde werkwijze hanteren tijdens de activiteiten, dat 

we ook daadwerkelijk aan dezelfde doelen werken?’

Een belangrijke doelstelling van activiteitenprogrammering voor de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar is de 

doorgaande lijn. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen (en hun 

ouders) heel groot. Hoe kan je in de activiteitenprogrammering zorgen voor aanbod dat deze overgang soepeler 

maakt en waarmee je de binding van jongeren met de wijk behoudt?
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jongerenwerk in feijenoord faciliteert geen Hanggedrag
Jongeren ‘hangen’ graag met elkaar rond, wat vrij normaal gedrag is voor pubers. Als je het aan som-

mige jongeren overlaat, doen ze de hele dag niets anders dan ‘chillen’. Het jongerenwerk in Feijenoord 

heeft besloten dat ze het hanggedrag niet meer binnen de voorzieningen faciliteert. Hun ervaring heeft 

geleerd dat je met ‘open sozen’ zelf de ellende organiseert. Tijdens een soos zonder concrete activiteiten 

belanden de jongerenwerkers in de rol van toezichthouders die de jongeren alleen maar terechtwijzen 

en corrigeren, in plaats van hen te stimuleren en begeleiden.

Het jongerenwerk organiseert nu alleen maar concrete activiteiten, samen met jongeren . (Zie ook het 

kader over de Talenthouse methodiek). Immers, activiteiten zijn dé gelegenheid om pedagogisch te 

kunnen handelen. Je creëert zo situaties waarin je jongeren kunt aanspreken op hun talenten en moge-

lijkheden. Als jongeren stoppen met hangen, komen er andere krachten los. En daar gaat het om bij het 

jongerenwerk.

De activiteiten zijn gericht op jongeren die willen. Dat betekent dat de medewerkers jongeren voor een 

duidelijke keuze stellen: ze zijn alleen welkom in de voorziening als ze mee willen doen met de activiteit. 

Als ze niet mee willen doen, dan gaan ze maar op straat of thuis chillen. Veel jongeren laten zich (alsnog) 

overhalen als ze voor deze keuze staan en als ze het enthousiasme van anderen zien. Met de hardnek-

kige niet-willers houdt het jongerenwerk buiten de voorziening wel contact, maar ze geven hen niet de 

gelegenheid om het voor de anderen te verstieren.

meidenactiviteiten
Er gaat in wijken vaak relatief veel aandacht naar activiteiten voor jongens, omdat zij vaker voor overlast 

zorgen dan meiden. 

De Talenthouse-methodiek (elders in dit bronnenboek beschreven) bevat een pleidooi om meiden te 

stimuleren om deel te nemen aan activiteiten. Ze hebben een positief effect op de cultuur en de sfeer 

in de voorziening. En ze verdienen het net zo goed als de jongens om hun talenten te ontwikkelen. Om 

ruimte te geven aan de talentontwikkeling van meiden is het goed om naast gezamenlijke activiteiten 

ook specifieke meidenactiviteiten te organiseren. 

In de deelgemeente Feijenoord is, onder begeleiding van Stichting Welzijn Feijenoord, een meiden-

groep gestart. Zij werken volgens de Talenthouse methodiek en zijn dus zelf verantwoordelijk voor het 

bedenken en organiseren van activiteiten. En dat werkt: ze organiseren van alles, van Zumba-lessen tot 

kookfestijnen. En inmiddels zijn ze ook bezig met het organiseren themabijeenkomsten. De meiden 

vinden het prettig om soms afgeschermd van de jongens en onder elkaar te zijn. 
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standaard draaiboek activiteiten
Bij de wat grotere activiteiten wordt er doorgaans een draaiboek gemaakt. Wie doet wat, wanneer en 

welke materialen en voorzieningen zijn daarbij nodig?

In het Oude Noorden (deelgemeente Noord) hanteren de wijkpartners een ‘projectkaart’. Daarop be-

schrijven ze het doel van de activiteit, hoe het aansluit bij de pedagogische uitgangspunten in de wijk 

en de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan de talent ontwikkeling van kinderen. Ook de taakverdeling 

tussen de instellingen komt aan bod, met daarbij de afspraken over pedagogisch handelen. 

mediaprojecten met en door jongeren
Via de interactieve website van UCee station (spreek uit ‘You See Station) laten jongeren uit Rotterdam, 

Utrecht, Amsterdam, en Den Haag zien wat hen bezig houdt en wat er in hun wijk en stad gebeurt. Met 

de hulp van de coaches van UCee-station leren jongeren zelf media maken en vullen ze het online plat-

form met filmpjes, radioshows, artikelen en fotoreportages. 

Het project trekt jongeren aan omdat het aansluit bij hun interesse voor nieuwe media en omdat ze hun 

stem kunnen laten horen. Voor professionals is het interessant om het resultaat te zien. Dit geeft een 

duidelijk beeld van hoe jongeren hun stad, deelgemeente en wijk beleven. Bovendien is dit een sterk 

middel om jongeren zelf aan het woord te laten in plaats van dat er over hen wordt gepraat.

Uitvoerder van dit project in Rotterdam is Stichting Hoedje van Papier, die methodieken ontwikkelt 

op dit vlak en ervaring heeft met mediaprojecten met straatkinderen in Peru (Pasa la Voz), workshops 

(Wijktijgers@school) en kinderpersbureaus (Wijktijgerpersbureaus) in Nederland. Hoedje van Papier 

organiseert mediaprojecten voor jongeren onder en boven de 12 jaar en tracht een doorgaande leerlijn 

te bewerkstelligen waarbij kinderen vanuit de Wijktijgerpersbureaus door kunnen stromen naar UCee 

Station (zie ook www.hoedjevanpapier.nl). Hiermee blijven jongeren meer betrokken bij hun wijk in 

plaats van hiervan te vervreemden na de basisschool.

In Rotterdam is UCee Station in verschillende deelgemeenten in samenwerking met het lokale jonge-

renwerk of andere initiatieven met jongeren aan de slag gegaan. Het resultaat van deze activiteiten is te 

zien op www.uceerotterdam.nl.
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‘Hangjongeren’-tHeater voor wijkbewoners
In deelgemeente Kralingen-Crooswijk begeleidt Thuis op Straat (TOS) een groep jongeren bij het orga-

niseren en uitvoeren van interactief theater voor wijkbewoners: “Krala Takkie’t! Kralingen spreekt!” Een 

groepje jongeren geeft op deze manier de wijkbewoners een inkijkje in hun belevingswereld. Het doel 

van dit project is kennismaking tussen jongeren en wijkbewoners, een positievere beeldvorming over 

jongeren en meer wederzijds begrip. 

Een belangrijk aspect van het project is dat jongeren zelf het initiatief hebben genomen om op deze 

manier in contact te treden met wijkbewoners en dat ze de uitvoering zelf in handen hebben. Door 

theater te maken leren ze zich in te leven in de anderen, worden ze zich bewust van het beeld dat ze 

uitstralen als ze in een groepje op straat staan en leren ze de mogelijkheden te benutten om te komen 

tot een positievere beeldvorming. 

De jongeren oefenen in het gebouw van de basisschool, de voorstellingen vinden plaats in het buurt-

huis. De medewerkers van TOS ondersteunen de jongeren, lokale kranten zorgdn voor de berichtgeving. 

Door de vele betrokkenen en het publiek hebben de theatervoorstelling een groot bereik. 

noord’s got talent - coacHing van jongens bij 
vrijetijdsbesteding
Als je leerkrachten uit het basisonderwijs vraagt om een reactie op overlastgevend gedrag van hun ex-

leerlingen, geven ze vaak aan dat ze het al lang hadden zien aankomen. Ze constateren dan ook dat dat 

zonde is: als mensen het toch zien aankomen, waarom gebeurt daar dan niets mee?

Deelgemeente Noord besloot om dit wel op tijd op te pakken. Er is een project gestart waarbij een 

groep van 30 jongens gedurende 3 jaar wordt gecoacht door kinderwerkers van Kinderparadijs  

Meidoorn. Het gaat om jongens van de hoogste groepen van het basisonderwijs die worden geselec-

teerd op basis van ‘onderbuikgevoelens’ van de leerkrachten. Ze doen mee op vrijwillige basis en na in-

stemming van hun ouders. De coaching loopt door als de jongens naar het voortgezet onderwijs gaan. 

De coaching gaat uit van de meervoudige intelligentie (talentontwikkeling) en is vooral gericht op 

vrijetijds besteding. De jongens maken kennis met allerlei activiteiten die een beroep doen op de ver-

schillende soorten intelligenties. Zo ontdekken ze hun talenten en leren ze hoe ze op een leuke en zin-

volle manier hun vrije tijd door kunnen brengen. Ze worden zo veel mogelijk ondergebracht bij r 

eguliere verenigingen en clubs waar ze hun ontdekte talenten verder kunnen ontwikkelen. 

De binding met de groep is belangrijk voor het proces. De taak van de kinderwerkers is om te stimule-

ren dat de groep zoveel mogelijk bij elkaar blijft. 
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Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van basis- en 
voortgezet onderwijs samen
In Hoek van Holland organiseert het jongerenwerk huiswerkbegeleiding. leerlingen kunnen daar hun 

huiswerk komen maken en kunnen vragen stellen aan de begeleiders. Deze huiswerkbegeleiding is 

bestemd voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en de 1e en 2e klassers van het voorgezet 

onderwijs. De voorziening loopt dus door bij de overgang naar het VO en draagt op die manier bij aan 

de continuïteit.

begeleiding bij overgang van kinderwerk naar jongerenwerk
Hoe zorg je ervoor dat kinderen na hun 12e doorstromen van het kinderwerk naar het jongerenwerk? 

Hoe behoud je ze voor georganiseerde vrijetijdsbesteding?

Kinderparadijs Meidoorn in Rotterdam Noord draait een project samen met het jongerenwerk. Voor 

kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs en brugklassers organiseren ze een talenten-

markt en een reeks workshops rondom verschillende activiteiten. Ze nemen jongeren mee naar voorzie-

ningen, ook buiten de wijk. Op deze manier maken kinderen persoonlijk kennis met de activiteiten en 

met de jongerenwerkers en maken ze het voor de kinderen makkelijker om van het kinderwerk door te 

stromen naar het jongerenwerk. Ze laten jongeren kennismaken met activiteiten en met de betrokken 

medewerkers van de activiteiten, waaronder de jongerenwerkers. 

activiteiten buiten de deelgemeente?
Deelgemeente Noord spant zich in om kinderen hun talenten te laten ontdekken. Maar als ze die talen-

ten eenmaal ontdekt hebben, wat dan? Veel activiteiten worden in de deelgemeente niet aangeboden, 

en voor veel jongeren is de drempel erg hoog om aan activiteiten buiten de wijk of deelgemeente deel 

te nemen.

De oplossing wordt in eerste instantie geboden door activiteiten de deelgemeente binnen te halen. 

Zo heeft de schoolsportvereniging het laatste jaar een enorme groei in deelname laten zien, een teken 

dat de motivatie om deel te nemen aan sportactiviteiten zeker aanwezig is. Voor na de schoolsport-

vereniging is er ook nog een tegemoetkoming aan de jongeren: de ‘Kloosterbus’, een busje van de 

deelgemeente, bestuurd door vrijwilligers of door mensen met een participatiebaan, die jongeren naar 

sportverenigingen buiten de deelgemeente brengt.
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medewerkers bewust van taalstimulering
Activiteiten kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van jongeren. Taal leer je voor een deel op 

school en voor een groot deel in de praktijk. Door een rijke taalomgeving ontwikkelen jongeren onge-

merkt hun woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid. Door deelname aan activiteiten komen jongeren 

in een omgeving waar andere woordenschat nodig is en waar zij worden uitgedaagd om zaken onder 

woorden te brengen. 

Om die rijke taalomgeving te creëren, is het van belang dat de begeleiders zich bewust zijn van deze 

mogelijkheid. Dat ze zoeken naar gelegenheden om met de jongeren te praten, en naar kansen om ‘ta-

lige’ activiteiten aan hen over te laten. Dat ze jongeren uitdagen om zaken onder woorden te brengen. 

Ook is het van belang dat zij zich bewust zijn van hun eigen taalgebruik, dat als voorbeeld dient voor 

jongeren. Zij zouden geen straattaal en grof taalgebruik moeten hanteren en jongeren erop aanspreken 

als ze dat wel doen.

Er zijn goede ervaringen opgedaan met observaties bij vakkrachten van de brede school (basisonder-

wijs). Dit is onderdeel van een training rondom het Inspiratieboek Taal van Stichting de Meeuw. Een 

observator geeft tips aan de vakkracht en wijst hem/haar op de kansen voor taalstimulering. Mogelijk 

kunnen deskundigen op het gebied van taalontwikkeling ook de samenwerkende partners in de wijk 

ondersteunen bij het creëren van een rijke taalomgeving.

jongeren ontwikkelen taal bij organisatie wijkactiviteit
Op de Maarten lutherschool heeft een groep leerlingen een wijkactiviteit georganiseerd. Hier kwam 

veel taal bij kijken: de jongeren hebben zelf een plan geschreven, evenals de aanvraag voor financiering, 

ze hebben een enquête opgesteld en uitnodigingen gemaakt. Deze activiteit heeft, zonder dat ze dat 

beseften, veel bijgedragen aan hun taalontwikkeling. 
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3.6 activiteiten met/gericht op ouders

Algemeen
Het behoeft geen betoog dat het belangrijk is om ouders te betrekken bij de wijkpedagogiek. Als het gaat om het 

creëren van een goed opvoedklimaat voor kinderen en jongeren, dan is het overduidelijk dat ouders daarbij een 

cruciale rol spelen. Het is echter ook bekend dat het niet altijd eenvoudig is om ouders te betrekken bij activitei-

ten in de wijk. Het vraagt om een behoorlijke inspanning van professionals en vrijwilligers.

De uitdaging is om ouders op een positieve manier te benaderen en ze te verleiden tot betrokkenheid. Zoals Iliass 

Elhaioui stelt: “maak ouders onderdeel van de oplossing, en niet van het probleem! Als je ouders aanspreekt op 

hun afwezigheid, op het feit dat ze probleemgezinnen zijn, op het feit dat ze problemen hebben met de opvoe-

ding, dan werk je niet aan positieve betrokkenheid. Ouders zijn deel van de oplossing, want zij kunnen hun waar-

den doorgeven aan de kinderen en een positieve bijdrage leveren”. 

Een complicerende factor is dat puberende jongeren hun ouders het liefst zo ver mogelijk weg houden van hun 

bezigheden. Zij zitten er niet op te wachten om hun moeder tegen te komen in het buurthuis of hun vader op 

school. En toch vraagt dit enige relativering: inderdaad willen pubers onafhankelijkheid tonen ten aanzien van 

hun ouders. Maar tegelijkertijd is het voor deze jongeren van groot belang dat hun ouders komen kijken bij  

presentaties en aanwezig zijn op bijeenkomsten waar alle ouders zijn. De sleutel is dat jongeren geen uitzon-

dering willen zijn ten opzichte van hun leeftijdgenoten en dat ze de aanwezigheid van hun ouders wel op prijs 

stellen als ze iets positiefs kunnen laten zien. Ze willen graag dat hun ouders trots op hen zijn. En dat is ook wat 

ouders willen.

Het gaat er bij wijkpedagogiek om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de leuke momenten. Dit schept een 

basis om ook een beroep op ouders te kunnen doen als het niet goed gaat met het kind. En het gaat erom ouders 

aan te spreken als onderdeel van de oplossing, en niet van het probleem. Dan neemt de bereidheid van ouders 

toe om samen te werken met professionals.

Het gaat er daarnaast om de ontmoeting tussen ouders te organiseren, zodat zij elkaar leren kennen en elkaar 

kunnen ondersteunen. Voor ouders is het niet eenvoudig om grenzen te stellen en hun kinderen te volgen. Als 

zij samen optrekken met school en professionals in de wijk en met andere ouders in contact komen leren ze van 

elkaar en kunnen ze zich ook gesterkt voelen.

Het betrekken van ouders en het organiseren van ontmoeting is een opdracht voor alle betrokkenen bij wijk-

pedagogiek. Soms kan de wijktrekker ook zelf bijeenkomsten voor ouders organiseren. En ouderraden of -com-

missies kunnen een lid afvaardigen om mee te praten over wijkpedagogiek op de wijkbijeenkomsten. Het is 

raadzaam om (het stimuleren van) ouderbetrokkenheid mee te nemen in de pedagogische uitgangspunten en de 

afspraken in de wijk. 
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jongerenwerk betrekt ouders
Voor het jongerenwerk in deelgemeente Feijenoord was het geen vanzelfsprekendheid om ouders te 

betrekken. Ouders zaten simpelweg niet in het systeem van de jongerenwerkers. Daar brengen ze nu 

verandering in: ouders worden structureel uitgenodigd bij presentaties van activiteiten. Doel hiervan is 

om ouders te laten zien waar hun kinderen mee bezig zijn en ze trots te laten voelen over de prestaties 

van hun kinderen. 

De jongerenwerkers richten zich in de eerste plaats op de ouders die willen, vastbesloten om zich niet 

te laten ontmoedigen door de afwezige ouders. Ze maken er leuke bijeenkomsten van, in de veronder-

stelling dat positieve geluiden over activiteiten bijdragen aan de werving van ouders bij een volgende 

gelegenheid.

Handboek ouderbetrokkenHeid kinderparadijs meidoorn
Stichting Kinderparadijs Meidoorn is een sociaal kunstzinnig centrum voor kinderen in Rotterdam 

Noord. Omdat ze beseffen dat ouderbetrokkenheid van groot belang is, hebben ze een handboek opge-

steld waarin hun visie op ouders beschreven staat en vertaald wordt naar activiteiten en concreet han-

delen van de medewerkers. Werken aan ouderbetrokkenheid is dus vast onderdeel van het takenpakket 

van de medewerkers.

Het praktische gedeelte van het handboek heeft vier onderdelen: kennismaking, binding, gezelligheid 

en informatief. Bij elk van deze onderdelen staan concrete activiteiten benoemd en de noodzakelijke 

stappen om de activiteiten te realiseren. De inzet is om zoveel mogelijk positieve contactmomenten 

te hebben met ouders. Maar ook zorgen worden gedeeld met hen. Hier is een apart hoofdstuk in het 

handboek aan gewijd. 

worksHop voor professionals over praten met ouders
Praten met ouders vergt communicatieve vaardigheid. Vooral als het doel van het gesprek is om ouders 

te activeren en te stimuleren tot grotere betrokkenheid bij de activiteiten en ontwikkeling van hun kin-

deren. Professionals stappen maar al te gemakkelijk in de valkuil van het oordelen en overtuigen zonder 

eerst bij ouders na te gaan wat hen beweegt en wat zij al doen om de ontwikkeling van hun kinderen te 

stimuleren en volgen.

Beroepskrachten kunnen door middel van gesprekstechnieken leren werken aan een gelijkwaardige 

relatie met ouders. Stichting de Meeuw heeft een workshop ontwikkeld waarin het principe ‘eerst pro-

beren te begrijpen, dan begrepen te worden’ van S. Covey centraal staat. Deelnemers leren om actief te 

luisteren en ouders te laten merken dat ze gehoord worden. Op basis van het contact dat hierdoor ont-

staat, kunnen professionals een gelijkwaardig gesprek aangaan met de ouders. 

Het meest effectief is het als een team gezamenlijk een workshop of training volgt. Op die manier kun-

nen ze gezamenlijk het geleerde in praktijk brengen en levend houden.
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regietHeater met jongeren en met ouders
Regietheater is een speelse manier om met behulp van acteurs met kinderen en jongeren concrete 

situaties bespreekbaar te maken. Twee acteurs spelen een sketch waarin er een hoop misgaat, bijvoor-

beeld over pestgedrag van jongeren of over aanspreken op overlast. Vervolgens herhalen de acteurs de 

sketch, maar nu mogen de kinderen of jongeren regieaanwijzingen geven aan één van de acteurs. De 

acteur volgt de aanwijzing op, en iedereen kan zien wat het effect ervan is. Iemand uit het publiek mag 

ook zelf de plek van de acteur innemen en laten zien hoe hij/zij dit zou aanpakken. Regietheater levert 

een hele goede leerervaring op, en vaak ook lachwekkende situaties. Het is daardoor een luchtige ma-

nier van leren.

Een extra dimensie kan je eraan geven door ook ouders erbij te betrekken. Dat kan door ze tegelijk met 

de jongeren de sketches te laten zien en hen regieaanwijzingen te laten geven. Een andere manier is om 

ze apart uit te nodigen, ze de sketch te laten zien en ze vervolgens te vragen welke oplossingen zij den-

ken dat hun kinderen hebben aangedragen. Grote kans dat ze blij verrast zijn als de acteurs de versie 

laten zien waar ze eerder met de jongeren op uit zijn gekomen: jongeren dragen vaak veel volwassener 

en verstandigere oplossingen aan dan de ouders hadden ingeschat. Een opsteker voor de jongeren èn 

voor de ouders die trots kunnen zijn op hun kinderen.

ouder-kind debatten
In de wijk Beverwaard in deelgemeente IJsselmonde zijn vijf omgangsvormen geformuleerd: 

1 Iedereen hoort erbij

2 We hebben respect voor elkaar en onze omgeving

3 We zijn vriendelijk tegen elkaar

4 We luisteren naar elkaar

5 We lossen ruzies op door met elkaar te praten.

Ouders en kinderen zijn naar aanleiding van deze omgangsvormen samen in debat gegaan. De ouder-

consulenten van de scholen hebben de deelnemers geworven.

Doel van het debat was om ouders en kinderen bekend te laten raken met de omgangsvormen en 

samen te laten nadenken over hoe je die omgangsvormen in praktijk kan brengen. Aan de hand van 

stellingen gingen ze in discussie. Hoe doe jij dit zelf? Wanneer dan? Waarom? Hoe zie je het bij anderen? 

Wat voor voorbeeld hebben kinderen/ouders? Hoe kan jij een voorbeeld zijn?

Kinderen en ouders daagden elkaar uit om bij te dragen aan de omgangsvormen en het goede voor-

beeld te geven.
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tHemabijeenkomsten voor ouders
Op veel plaatsen worden themabijeenkomsten georganiseerd over opvoeding: op basisscholen, op 

VO-scholen, in buurthuizen, bij CJG’s, opvoedwinkels etc. De essentie van deze bijeenkomsten is dat ze 

laagdrempelig zijn en de uitwisseling tussen ouders bevorderen. Veel problemen in de opvoeding kun-

nen hierdoor worden voorkomen: ouders merken dat ze niet de enigen zijn die soms worstelen met de 

opvoeding en ze kunnen elkaar van advies voorzien. 

De thema’s van de bijeenkomsten kunnen aansluiten bij de uitgangspunten die in het kader van wijkpe-

dagogiek zijn geformuleerd.

Stichting de Meeuw heeft in opdracht van de GGD een groot aantal opvoedthema’s uitgewerkt in over-

zichtelijke achtergrondinformatie en eenvoudige werkvormen onder de noemer ‘Opvoeders in Actie’. 

Getrainde professionals zoals ouderconsulenten, schooloudercontact personen en (wijk)pedagogen 

kunnen vrij gebruik maken van dit materiaal. 

tHemabijeenkomsten voor ouders
Op veel plaatsen worden themabijeenkomsten georganiseerd over opvoeding: op basisscholen, op 

VO-scholen, in buurthuizen, bij CJG’s, opvoedwinkels etc. De essentie van deze bijeenkomsten is dat ze 

laagdrempelig zijn en de uitwisseling tussen ouders bevorderen. Veel problemen in de opvoeding kun-

nen hierdoor worden voorkomen: ouders merken dat ze niet de enigen zijn die soms worstelen met de 

opvoeding en ze kunnen elkaar van advies voorzien. 

De thema’s van de bijeenkomsten kunnen aansluiten bij de uitgangspunten die in het kader van wijkpe-

dagogiek zijn geformuleerd.

Stichting de Meeuw heeft in opdracht van de GGD een groot aantal opvoedthema’s uitgewerkt in over-

zichtelijke achtergrondinformatie en eenvoudige werkvormen onder de noemer ‘Opvoeders in Actie’. 

Getrainde professionals zoals ouderconsulenten, schooloudercontact personen en (wijk)pedagogen 

kunnen vrij gebruik maken van dit materiaal. 

cursus/training aan ouders over pubergedrag 
Voor ouders die hun vaardigheden in het opvoeden willen vergroten, zijn er cursussen beschikbaar. 

Bijvoorbeeld de cursus ‘Omgaan met pubers’, waarin ouders leren en met elkaar uitwisselen over com-

municeren met hun puber, regels en grenzen stellen, straffen etc. De reacties van deelnemers op de 

cursus zijn vrijwel altijd heel positief. Deze cursussen worden ondermeer aangeboden door CJG’s, GGD, 

opvoedwinkels en (wijk)pedagogen.
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opvoedparty’s - praten over opvoedtHema’s in 
Huiselijke kring
In verschillende Rotterdamse deelgemeenten en Amsterdamse stadsdelen worden opvoedparty’s 

georganiseerd. Deze vorm van opvoedondersteuning is gebaseerd op het Tupperware-principe: een 

gastvrouw of -heer nodigt buren, vrienden, familieleden thuis uit voor een opvoedparty. Een deskun-

dige begeleidt het gesprek over een opvoedthema naar keuze en maakt daarbij gebruik van creatieve 

werkvormen. Aan het eind van de bijeenkomst kan een deelnemer haar/zijn huiskamer aanbieden voor 

een volgende party, met dezelfde of met andere deelnemers. De gastvrouw of -heer krijgt een presentje 

voor de gastvrijheid en een vergoeding voor de gemaakte kosten (koffie, thee etc.). 

Opvoedparty’s worden ook ingezet in het kader van wijkpedagogiek. Thema’s die in de wijk naar voren 

komen, zoals pestgedrag, overlast, regels en grenzen, opvoeden in twee culturen, vriendschap kunnen 

door middel van opvoedparty’s met ouders bespreekbaar worden gemaakt.

ouders betrekken middels wijkgericHt inburgeren 
Actieve betrokkenheid bij de wijk en de activiteiten van hun kinderen is voor migranten ouders soms 

een grote opgave, omdat ze de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en/of de weg niet weten 

naar allerlei voorzieningen in de wijk. De afgelopen jaren is er op meerdere plaatsen in Nederland geëx-

perimenteerd met ‘wijkgericht inburgeren’. Deze aanpak wil twee doelstellingen met elkaar combineren: 

kansen in de wijk benutten voor inburgering en inburgering gebruiken voor verbetering van de wijk.  

Zo kan een inburgeraar gebruik maken van een kans om via vrijwilligerswerk in de wijk te leren par-

ticiperen en kan tegelijkertijd de sociale cohesie in de wijk vergroot worden doordat de inburgeraars 

de weg leren kennen naar de voorzieningen en de activiteiten in de wijk. De inbreng van inburgeraars 

draagt er ook toe bij dat de activiteiten en voorzieningen voor een breder publiek interessant worden. 

Voor instellingen in de wijk is wijkgericht inburgeren een kans om ouders te betrekken. Zo heeft Bureau 

De laat in leiden-Noord een ‘Productenboek Wijkgericht Participeren en Inburgeren’ samengesteld 

met alles wat er in de wijk te doen is op het gebied van participatie en inburgering. Bij elke activiteit 

wordt, behalve de praktische informatie, ook aangegeven op welke manier de activiteit kan bijdragen 

aan het portfolio van inburgeraars. Dit maakt het voor zowel de inburgeraars als hun begeleiders heel 

inzichtelijk hoe zij hun inburgeringstraject direct kunnen koppelen aan de wijk waarin ze wonen. Voor 

de samenstelling van het boek is gebruik gemaakt van de input van de eerste groep wijkgerichte inbur-

geraars. 

Onderdelen van het productenboek zijn ondermeer de wijkvoorzieningen, wijkactiviteiten, vrijwilligers-

werk in de wijk, ouderbetrokkenheid bij de school en opvoedingsondersteuning. Door dit overzicht te 

creëren, werden overlappingen en gaten zichtbaar. Als vanzelf werden andere organisaties erbij betrok-

ken om de gaten te vullen en om slimmer om te gaan met overlappingen. Organisaties uit de wijk meld-

den zich spontaan om ook deel uit te maken van het wijkoverzicht.
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de week van de opvoeder 
In het kader van het programma ‘Jong in Westerpark’ heeft de wijktrekker samen met het Amsterdamse 

stadsdeel ‘de week van de opvoeder’ georganiseerd om het thema ‘partnerschap met ouders’ breed 

onder de aandacht te brengen. Aan alle partners van Jong in Westerpark werd gevraagd om in die spe-

cifieke week een activiteit voor ouders te verzorgen. Vanuit het stadsdeel werden debatten, workshops, 

gespreksavonden en dergelijke georganiseerd. Voorafgaand aan de week hebben studenten een be-

hoeftenonderzoek uitgevoerd onder ouders en de partners. De uitkomsten hiervan dienden als onder-

legger voor de organisatie van de Week van de Opvoeder.

De resultaten waren erg positief. Sleutelfiguren uit de oudergeleding zijn zichtbaar geworden; enthousi-

aste ouders in stadsdeel Westerpark zijn geactiveerd om zich in te zetten voor het thema; het stadsdeel 

heeft inzichten gekregen in do’s en don’t’s met betrekking tot het betrekken van partners; er is een idee 

geboren voor het opzetten van een oudernetwerk en er zijn enthousiaste ouders die hierin zitting willen 

nemen. Bovendien is er een prachtige fotoserie van het thema gemaakt.

gesprek met ouders over waarden 
Culturele verschillen kunnen samenwerking tussen professionals en ouders nogal eens in de weg staan. 

Ouders en professionals hebben niet altijd dezelfde opvattingen over opvoeding, en dan vooral niet 

over de praktische uitwerking hiervan: welke regels stel je en hoe handhaaf je grenzen?

Het waardenspel is een set kaarten waarop een grote hoeveelheid waarden staat benoemd. Met behulp 

van dit spel kunnen professionals en ouders op zoek gaan naar de waarden die ten grondslag liggen 

aan hun opvattingen en handelen. Het is opvallend om te zien hoe de verschillende opvattingen blijken 

terug te leiden naar dezelfde waarden. Dit helpt de brug te slaan tussen professionals en ouders.

Overigens blijkt uit onderzoek dat jongeren het overgrote deel van hun waarden delen met hun ouders. 

Het kan om die reden ook interessant zijn om het waardenspel met ouders en hun kinderen samen te 

spelen.
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3.7 activiteiten met/gericht op wijkbewoners

Algemeen
Ook wijkbewoners spelen een rol in de wijkpedagogiek. Welke houding nemen zij aan ten opzichte van de jon-

geren in de wijk? Kennen ze de jongeren? Spreken ze hen aan op hun gedrag? Klagen ze alleen over jongeren of 

zijn er ook positieve contactmomenten? Tonen buurtbewoners ook hun waardering voor de jongeren? Jongeren 

geven regelmatig aan dat ze zich niet welkom voelen in de wijk, dat er geen aandacht voor hen is, en als er aan-

dacht voor ze is, dan is het negatieve aandacht. De relatie tussen jongeren en buurtbewoners is mede-bepalend 

voor het opvoedklimaat in de wijk.

Het werken aan een positievere relatie tussen jongeren en andere wijkbewoners kent verschillende elementen: 

klachten van buurtbewoners serieus nemen en zorgen dat jongeren en buurtbewoners in contact met elkaar 

problemen oplossen. Zoveel mogelijk ontmoetingen organiseren, zodat jongeren en buurtbewoners elkaar per-

soonlijk leren kennen, en zorgen voor een positieve beeldvorming van jongeren door wijkbewoners ook de leuke 

dingen te laten zien en meebeleven. Jongeren kunnen hier zelf een actieve rol in spelen. En van buurtbewoners 

mag je ook bereidheid verwachten om gezamenlijk te werken aan een leefbare wijk voor iedereen, en dus ook 

voor de jongeren.

omgaan met klacHten van buurtbewoners
De werkwijze van het jongerenwerk in deelgemeente Feijenoord is om klachten van omwonenden heel 

serieus te nemen. “Het serieus nemen van de klacht is 80% van de oplossing (uitgezonderd uiteraard bij 

criminele en gewelddadige activiteiten van jongeren)”, stellen zij. “Maar vervolgens is het van belang 

dat je wijkbewoners en jongeren betrekt bij het vinden van een oplossing. Je moet als jongerenwerker 

niet alles voor wijkbewoners oplossen, daarmee draag je bij aan een klaagcultuur, die je juist wilt voor-

komen”. Een goed voorbeeld van hun werkwijze is de jongerenwerker die eerst zelf het gesprek aangaat 

met klagende buren en hun verhaal aanhoort, en vervolgens een gesprek arrangeert tussen de jonge-

ren en de buren, waarbij hij als begeleider en bemiddelaar optreedt.

Het is van belang om gesprekken tussen jongeren en buurtbewoners op een goede manier te begelei-

den. Gebruik van de juiste gesprekstechnieken is van groot belang. De RMO (2008) waarschuwt dat in 

debatten standpunten ook kunnen verharden. Een goede voorbereiding en een deskundige gespreks-

leider zijn dus noodzakelijk. Ook jongerenbuurtbemiddeling kan hierbij een rol spelen (zie eerder kader 

over peermediation).

activiteiten voor jong en oud samen
In de Provenierswijk worden in het kader van ‘Jong en oud vertrouwd’ activiteiten georganiseerd waar 

jongeren en volwassenen/ouderen samen aan meedoen. Voorbeelden zijn een kookstudio, karten, een 

debatavond, een bezoek aan een voorstelling of aan het Historisch Museum. Het opbouwwerk werft de 

deelnemers. Het gaat steeds om wisselende groepen, zodat zoveel mogelijk jongeren en volwassenen 

uit de wijk een positieve ervaring met elkaar opdoen.
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ret lespakket over gedrag in Het openbaarvervoer
Het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET heeft in 2007 in samenwerking met Stichting de Meeuw 

een lespakket ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De lessen zijn erop gericht om 

leerlingen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hun mogelijkheden om bij te dragen aan 

een prettige en veilige sfeer in het openbaar vervoer. 

Het lespakket bevat allerlei werkvormen, zoals rollenspelen, een quiz met vragen over het openbaar 

vervoer, een enquête over veiligheid die leerlingen onder passagiers in het openbaar vervoer kunnen 

uitvoeren, een spel dat hen confronteert met hun eigen ge drag en de film ’Scheef’, die de discussie in 

de klas op gang moet brengen. Onderdeel van het traject is dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

gastlessen verzorgen in groep 7 en 8 van de basisschool. 

De praktijk wijst uit dat de scholieren meer aannemen van VO-leerlingen dan van een trambestuurder of 

buschauffeur. Het lespakket is beschikbaar via de gebiedsmanagers sociale veiligheid van de RET.

vmbo-leerlingen op pad met bejaarden
Het Noordrandcollege heeft goed contact met het bejaardenhuis uit de wijk. In de week voorafgaand 

aan de avondvierdaagse bijvoorbeeld maken de leerlingen allemaal een avondwandeling door de wijk 

met een bejaarde in een rolstoel. Ook zijn ze een dag met bejaarden naar het attractiepark Plaswijck 

gegaan: elke leerling nam een bejaarde onder zijn hoede waar ze de hele dag mee opgetrokken heb-

ben. Tot groot plezier van zowel de bejaarden als de leerlingen.

worksHop over aanspreken op (voorbeeld)gedrag 
Hoe spreek je een ouder of buurtbewoner aan op zijn/haar gedrag en verantwoordelijkheid om het 

goede voorbeeld te geven aan kinderen? Dit is niet eenvoudig: veel mensen voelen schroom om vol-

wassenen aan te spreken, vrezen een afwijzende reactie van de ander en zijn bang dat de relatie ver-

stoord wordt. Bij wijkpedagogiek is het echter soms noodzakelijk om de ander te wijzen op zijn/haar 

gedrag.

Stichting de Meeuw heeft een workshop ontwikkeld over aanspreken op voorbeeldgedrag. Onderwer-

pen die aan bod komen zijn bewust en onbewust gedrag, de schroom om iemand aan te spreken, de 

succesfactoren bij het aanspreken op het gedrag, gesprekstechnieken (ik-boodschap, geweldloze com-

municatie) en gedeelde waarden tussen professionals en ouders.

Voor deelnemers is de workshop een hulpmiddel, zowel om moed te vatten als om het op een effec-

tieve manier te doen met behoud van de relatie.
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buurtbewoners en professionals volgen samen training
In deelgemeente Noord werden wijkbewoners opgeroepen om zich in te zetten voor de sociale functie 

van de nieuw ingerichte pleinen. Naast een mooi ingericht plein willen bewoners ook dat het er schoon 

en netjes blijft en dat iedereen het gezellig heeft met elkaar op het plein. 

Dolgelukkig waren deelgemeente en professionals toen diverse groepen wijkbewoners zich opwierpen 

als vrijwilliger. Minder blij waren ze met de knelpunten waar deze vrijwilligers mee te maken kregen: las-

tige groepen jongeren, klagende medebewoners en volwassenen die er zelf een rotzooitje van maakten 

en zo het verkeerde voorbeeld gaven. Om de vrijwilligers gemotiveerd te houden om zich in te zetten, is 

besloten om hen samen met de professionals te trainen. De knelpunten waar de vrijwilligers tegenaan 

lopen zijn immers veelal dezelfde als waar de professionals mee te maken krijgen. En samen op training 

schept een band tussen professionals en vrijwilligers. 

Vrijwilligers en professionals leren nu in gezamenlijke trainingen (verzorgd door externen) hoe ze buurt-

bewoners kunnen aanspreken, hoe ze effectief om kunnen gaan met agressie en bemiddelen bij conflic-

ten. Ook krijgen ze in workshops inzichten in de hedendaagse straatcultuur en hoe ze jongeren uit de 

straatcultuur kunnen aanspreken. 

De bedoeling is dat in de toekomst de professionals uit de wijk zelf de buurtbewoners kunnen trainen in 

deze vaardigheden, zodat er geen externe partij - en financiering - meer nodig is.
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leerlingen van vo-scHool organiseren wijkevenement
Maarten luther is een brede VO-school in deelgemeente Charlois, Rotterdam. Onderdeel van het brede 

schoolconcept is actieve betrokkenheid bij de wijk, en de Maarten lutherschool schakelt studenten van 

Hogeschool InHolland in, die er andere wijkpartners bij hebben betrokken om hier concreet vorm aan 

te geven. De coördinatie is in handen van Bureau De laat.

In het voorjaar van 2010 bijvoorbeeld organiseerden derdejaars vwo-, havo en vwo leerlingen van 

Maarten luther een levend Mens-Erger-Je-Niet. Dit idee kwam uit de leerlingen zelf en mede daardoor 

waren leerlingen zeer gemotiveerd om het tot uitvoering te brengen. Ze interviewden allerlei bewoners 

en gebruikers van de wijk en vroegen hen naar hun ergernissen. Daarvan maakten ze een top-3 die ze 

verwerkten in een levend Mens-Erger-Je-Niet spel. Een ander groepje leerlingen wierf sponsors in de 

wijk, om de realisatie mogelijk te maken. 

Het spel werd gespeeld samen met basisschoolleerlingen, enkele bewoners uit de wijk en bewoners van 

het bejaardenhuis in de wijk. Samen bedachten ze oplossingen voor de ergernissen en boden de top-3 

aan aan de portefeuillehouder van de deelgemeente.

Het was een bijzonder project, met als opbrengst een mooie leerervaring voor de leerlingen die ‘met 

een intergenerationele blik naar de wijk hadden leren kijken’. Er kwamen talenten aan het licht die zelfs 

de leerkrachten verrasten. Het was eveneens een goede leerervaring voor de studenten van de hoge-

school, om een zo complex project tot een succes te maken. Daarnaast was het een fijne ervaring voor 

alle deelnemers die contacten hebben gelegd met mensen waar ze anders niet zo snel mee aan de 

praat waren geraakt (contacten tussen leerlingen van VMBO, HAVO en VWO onderling en tussen leerlin-

gen en de bejaarden, de winkeliers, basisschoolleerlingen, kunstenaars en wijkbewoners). 

3.8  activiteiten met/door scholen voor het voortgezet onderwijs 
in de wijk

Algemeen
Veel VO-scholen hebben niet veel met de wijk, ze zijn naar binnen gericht. Vaak komen de meeste leerlingen niet 

uit de wijk en de docenten al evenmin. De wijk is dan niet meer dan een vestigingsplaats voor de school. 

Toch kan betrokkenheid bij de wijk veel opleveren voor de school. Samenwerking met partners in de wijk biedt 

mogelijkheden voor invulling van bredeschoolactiviteiten. Een VO-school die betrokken is bij de wijk kan op die 

manier werken aan een goede relatie met de omgeving en zorgen voor een vermindering van klachten. Daar-

naast kan de omgeving ook kansen bieden aan de leerlingen om sociale competenties in praktijk te brengen en 

invulling te geven aan hun maatschappelijke stage.

Voor wijkpedagogiek is het van belang dat de VO-scholen aansluiten bij de gezamenlijke uitgangspunten en erbij 

horen. Want de aanwezigheid van de VO-leerlingen, of ze nu in de wijk wonen of niet, is zeer bepalend voor de 

sfeer en de omgang in de wijk. Bovendien hebben de leerlingen een voorbeeldfunctie naar de jongere kinderen 

in de wijk. De aanwezigheid van jongeren in de wijk en hun voorbeeldfunctie voor jongere kinderen kunnen op 

een positieve manier benut worden. 
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leerlingen bewaken de orde rond de scHool
Op het Rotterdamse Noordrandcollege doen alle bovenbouwleerlingen van de VMBO-richting Sport, 

Dienstverlening en Veiligheid (SDV) mee aan Streetwatch. Deze activiteit is in het leven geroepen naar 

aanleiding van klachten van omwonenden. leerlingen van de school bezorgden veel overlast rond de 

school in de pauzes en na schooltijd op de route naar de tramhalte. Omwonenden dienden daar gemid-

deld zo’n 100 klachten per jaar over in.

Streetwatch kent twee onderdelen: tramwacht en pleinwacht. De tramwacht wordt uitgevoerd  

in samenwerking met medewerkers van stadstoezicht. Bij beide activiteiten gaat het erom dat leer-

lingen - in een speciaal daarvoor bestemde jas in een opvallende kleur - de taak hebben om hun me-

deleerlingen aan te spreken als zij zich misdragen. Bij de tramwacht gebeurt dit tijdens de ‘spitsuren’ op 

de route tussen de school en de tram. Bij pleinwacht gebeurt dit rondom de school tijdens de pauzes.

Het doel van deze activiteit is - naast het verminderen van overlast - om de jongeren sociale vaardig-

heden bij te brengen. leerlingen leren op een nette manier andere leerlingen aanspreken en leren om 

aangesproken te worden door anderen. leerlingen van de vierde klas leggen de werkwijze uit aan de 

leerlingen van de derde. 

Uiteraard is er altijd rugdekking van volwassenen: leerkrachten gaan mee met vierdeklassers langs de 

klassen met nieuwe leerlingen om uitleg te geven over streetwatch. Tijdens de dienst is er altijd een 

volwassene (stadstoezicht, de conciërge of een leerkracht) die op de achtergrond aanwezig is voor het 

geval een leerling de terechtwijzing niet accepteert.

De overlast is enorm afgenomen door het project. Hoewel er natuurlijk nog best wel eens een leerling 

‘uit de bocht vliegt’, is het aantal klachten van omwonenden tot bijna tot nul gedaald. Een andere pret-

tige bijkomstigheid is dat de medewerkers van stadstoezicht en de leerlingen elkaar op een hele andere 

en hele positieve manier leren kennen. 

Hulp bij informatiebijeenkomsten als maatscHappelijke stage
Op verschillende plaatsen in de stad wordt de hulp van jongeren ingeschakeld bij informatiebijeenkom-

sten. Bijvoorbeeld bij een deelgemeentelijke bijeenkomst over alcohol en drugs in Hoek van Holland, of 

bij een informatiebijeenkomst voor beroepskrachten over straatcultuur in Feijenoord. Jongeren helpen 

bij de inrichting van de zaal en bij het opruimen achteraf. Daarnaast fungeren ze als gastvrouwen en 

-heren: ze ontvangen de deelnemers, delen informatie en badges uit, schenken koffie en thee en zijn 

beschikbaar voor praktische vragen van deelnemers. En ondertussen luisteren ze ook mee naar wat er 

besproken wordt op de informatiebijeenkomst. Voor deze activiteiten kunnen leerlingen stagepunten 

krijgen.
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vmbo-leerlingen lopen maatscHappelijke stage op een 
basisscHool
Het Noordrandcollege is een school met hoofdzakelijk allochtone leerlingen. Openbare Basisschool 

Tuinstad is een basisschool met hoofdzakelijk autochtone leerlingen. De twee scholen hebben een 

goede relatie met elkaar. leerlingen van het Noordrand vervullen hun maatschappelijke stage op de 

basisschool: eerst een week in een onderbouwklas, later in het jaar een week in een middenbouwklas. 

Ze lopen de hele dag mee met de klas en helpen bij allerhande voorkomende klussen: kleien, kleuren, 

voorlezen, zingen, buiten spelen. Voor de kinderen zijn de stagiaires extra ‘meesters en juffen’, iets dat de 

jongeren doet glimmen van trots.

Onderdeel van deze stage is ook het ‘brigadieren’, de functie van klaar-over vervullen aan het begin en 

het eind van de schooldag. Dit is een serieuze aangelegenheid, waarin wordt samengewerkt met de po-

litie. Het start met een gastles van de wijkagent, die belangrijke zaken uitlegt over veiligheid, verkeers-

regels en verantwoordelijkheid. Voordat de leerlingen in de praktijk mogen brigadieren, leggen ze eerst 

een test af, theorie en praktijk, en worden ze formeel geregistreerd. Er is altijd een volwassene bij, die ze 

kan bijsturen en ze kan wijzen op hun communicatieve gedrag tijdens het brigadieren.

De stage vraagt veel van de leerlingen en hun gedrag. Daarom kiest de school ervoor om leerlingen van 

de derde klas eerste een paar maanden op school voor te bereiden op de stage en op het gedrag dat 

van ze wordt verlangd. Er is een korte lijn tussen het Noordrand en de conciërge van Tuinstad om direct 

in te kunnen grijpen als er iets mis dreigt te gaan.

De VMBO-leerlingen leren veel vaardigheden tijdens een stage: discipline, opdrachten uitvoeren, ver-

antwoordelijkheid dragen, een voorbeeld zijn voor de kinderen. Ook voor de basisschoolleerlingen is 

het een belevenis om een week lang een extra meester van het VMBO mee te maken, die vaak anders is 

dan de mensen die ze normaalgesproken meemaken. Voor leerlingen en politie tenslotte is het briga-

dieren een manier om elkaars leuke en menselijke kanten te leren kennen. En dat effect reikt verder dan 

het brigadieren: er zijn al leerlingen doorgestroomd naar de politie als stagiair en ook naar de opleiding 

om zelf het politievak in te gaan.
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3.9 activiteiten met/door (migranten) zelforganisaties in de wijk

Algemeen
Ook (migranten) zelforganisaties kunnen actief betrokken worden bij de wijkpedagogiek. Zij kunnen (en willen 

vaak ook) een belangrijke rol spelen voor jongeren uit de wijk. Zij kunnen zorgen voor binding van jongeren met 

de traditionele ‘kerninstituties’ zoals het gezin, de gemeenschap, de kerk of de moskee. Ontkoppeling van jonge-

ren met deze instituties is er vaak de oorzaak van dat jongeren zich gaan identificeren met de straatcultuur, met 

alle gevolgen van dien. 

Samenwerking met zelforganisaties vraagt van beide kanten flexibiliteit. Zelforganisaties werken met vrijwilligers 

en bij sommige organisaties wisselen de contactpersonen daardoor regelmatig. Bovendien komen zij uit een 

andere traditie dan de Nederlandse overleg- en poldercultuur met haar directe communicatiestijl. Ze opereren 

daardoor vaak anders dan de autochtone instellingen van hen verwachten. Maar juist door die andere traditie, 

voelen allochtone jongeren zich vaak thuis bij de zelforganisaties. 

Zelforganisaties bereiken niet alleen jongeren maar ook veel volwassenen die niet door andere instellingen wor-

den bereikt. Ze zijn hierdoor een belangrijke schakel naar de ouders en wijkbewoners, dus naar de ‘pedagogische 

civil society’.

omgangsvormen bespreken met jongeren via een 
marokkaanse zelforganisatie
In de wijk Oud-Charlois zet een groep studenten zich via een Marokkaanse zelforganisatie in om wat te 

betekenen voor hun jongere broers en zussen. Ze hebben samengewerkt met Stichting de Meeuw om 

een bijeenkomst te organiseren met jongeren over omgangsvormen in de wijk. Die omgangsvormen 

waren door jongere kinderen opgesteld, maar de bedoeling was dat ook oudere kinderen zich erin kon-

den vinden.

Tijdens de bijeenkomst heeft een groep Marokkaanse jongens van 14 tot 16 jaar zich gebogen over de 

vraag welke (officiële of ongeschreven) regels er zijn op school, thuis en met de vrienden, welke regels 

de belangrijkste waren en welke verschillen er waren tussen de verschillende leefwerelden. Het was een 

heel leuk gesprek, waarin zowel de jongeren als de begeleiders zich bewust werden van de ingewik-

keldheden die de jongeren tegenkomen. Soms zijn de regels ronduit tegengesteld: “kijk me aan als ik 

tegen je praat” op school, tegenover “kijk me niet aan als ik tegen je praat” thuis.

De begeleiders hebben de jongeren ook gevraagd of ze een voorbeeld wilden zijn voor jongere kinde-

ren. Sommigen zagen dat helemaal niet zitten. Maar ze kwamen wel tot het besef dat ze als voorbeeld 

dienden, of ze nu wilden of niet. 
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cursus de kracHt van vaders en zonen
Op meerdere plaatsen in Rotterdam geven vrijwilligers van zelforganisaties de cursus ‘De kracht van 

vaders en zonen’ aan vaders en zonen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De cursus is ontwikkeld door De 

Meeuw en bestaat uit een aantal bijeenkomsten voor vaders en zoons apart en een aantal gezamenlijk. 

Tussendoor krijgen ze opdrachten die ze samen uitvoeren.

De gedachte achter deze cursus is, dat er in veel migrantengezinnen een kloof bestaat tussen de bele-

vingswereld van de ouders en die van de kinderen. Er ontstaat daardoor een grote afstand tussen met 

name vaders en zoons. In de cursus brengen vaders en zoons hun perspectieven bij elkaar en merken ze 

dat ze elkaar ook heel goed kunnen aanvullen: vaders brengen hun levenservaring en wijsheid in, zoons 

hun kennis van de samenleving en het onderwijssysteem.

marokkaanse zelforganisatie onderneemt actie tegen over-
last door jongeren 
In 2002 heeft de Marokkaanse zelforganisaties Stichting Ummah Wahidah (SUW) in Maassluis het initi-

atief genomen om overlast door Marokkaanse jongeren in de Burgemeesterswijk tegen te gaan. Hierin 

werden ze gesteund door de gemeente Maassluis en de lokale woningcorporatie. Het project had suc-

ces: het aantal meldingen van overlast door jonge Marokkanen in de wijk is binnen twee jaar aanzienlijk 

gedaald. Ummah Wahidah heeft hiervoor in 2003 de ‘Samen Sociaal Prijs’ gewonnen, uitgereikt door de 

Provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van deze ervaring is een methodiekbeschrijving opgesteld (te 

bestellen via de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid, www.ccv.nl ).

Er zijn veel factoren die hebben bijgedragen aan het succes van dit initiatief. Enkele hiervan zijn:

n  Vrijwilligers van SUW, afkomstig uit dezelfde wijk als de jongeren en onderdeel van de Marokkaanse 

gemeenschap, organiseren activiteiten voor de jongeren, variërend van recreatieve activiteiten tot 

thematische/religieuze bijeenkomsten tot functionele activiteiten als cursussen en huiswerkbegelei-

ding. Ze bouwen dit langzaam op, van recreatief tot educatief.

n   Voor veel van de overlastgevende jongeren gold dat zij zich vooral verbonden voelden met de ‘straat’ 

en de normen en waarden die daar gelden. Het project richt zich op het herstellen van de binding van 

Marokkaanse jongeren aan de moskee, de gemeenschap, het gezin, de samenleving etc.

n  De medewerkers van SUW hebben het vertrouwen van de jongeren, omdat ze dezelfde achtergrond 

hebben en weten hoe zij op een effectieve manier met hen moeten omgaan. Zij werken samen met 

andere instellingen in Maassluis, maar de jongeren hebben alleen te maken met de medewerkers van 

SUW. 

n  Er is veel draagvlak binnen de Marokkaanse gemeenschap voor de jongerenactiviteiten. Veel mensen 

zijn bij de organisatie betrokken. Hierdoor kunnen de interne correctiemechanismen binnen de  

Marokkaanse gemeenschap benut worden.
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ouders in actie bespreken opvoedtHema’s binnen eigen kring
Binnen veel migrantenorganisaties in Rotterdam zijn ‘Ouders in Actie’ actief om opvoedthema’s be-

spreekbaar te maken. Ouders in Actie zijn vrijwilligers die door Stichting de Meeuw zijn opgeleid om 

gesprekken tussen ouders te begeleiden. Ze hebben de beschikking over een veelheid aan thema’s met 

bijbehorende creatieve werkvormen. Dankzij de training en het beschikbare materiaal kunnen ze onder-

werpen op een prettige manier bespreekbaar maken en zorgen voor veiligheid in de groep. 

Ouders in Actie zijn geen opvoeddeskundigen die advies geven, maar ervaringsdeskundigen uit de 

eigen kring die de gesprekken begeleiden. Dat is een belangrijke succesfactor van dit initiatief: veel 

(allochtone) ouders wantrouwen opvoeddeskundigen of hebben geen behoefte aan advies van een 

deskundige. Bovendien blijkt uit onderzoek dat uitwisseling met andere ouders vaak voldoende is om te 

voorkomen dat opvoedvragen uitmonden in opvoedproblemen en opvoedstress.

training pedagogiscHe vaardigHeden voor imams
In 2009 heeft een groep Turkse imams, op eigen verzoek, een training pedagogische vaardigheden 

gevolgd bij Stichting de Meeuw. Achtergrond van dit verzoek was de grote hoeveelheid vragen die de 

imams kregen over opvoeding van kinderen en jongeren. Hun kennis van religieuze zaken is niet altijd 

toereikend om praktische adviezen te kunnen geven aan ouders over opvoeding in de huidige context 

van een grote, multiculturele stad anno 2009. Met hun opgedane pedagogische kennis en vaardighe-

den kunnen de imams veel ouders uit hun gemeenschappen ondersteunen bij opvoedvragen.
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de scHoolsportvereniging
Voor veel kinderen is de drempel om lid te worden van een sportvereniging te hoog. Zeker daar waar 

ze de wijk uit moeten om naar de sportclub te gaan. De schoolsportvereniging biedt uitkomst: hiermee 

worden de verenigingen als het ware de wijk binnen gehaald. Kinderen krijgen les van clubtrainers, 

maar de activiteiten vinden plaats in of bij de school en aansluitend op de schooltijden. Kinderen wor-

den lid van de sportverenigingen, spelen uiteindelijk mee in de reguliere competitie, maar trainen in 

hun eigen wijk. 

Meer informatie is te vinden op www.schoolsportvereniging.nl .

de sportpedagoog
Rotterdam Sportsupport, het servicepunt voor Rotterdamse sportverenigingen, heeft een sportpeda-

goog in dienst. De sportpedagoog ondersteunt de sportverenigingen in de deelgemeente IJsselmonde 

op het gebied van het pedagogisch klimaat. Onderwerpen waar ze zich op richt zijn ondermeer de re-

gels op de sportvereniging, pedagogisch verantwoord trainen, ouders betrekken bij de sportvereniging 

en samenwerking met andere instellingen in de wijk.

3.10 activiteiten met/door sportverenigingen

Algemeen
Sportverenigingen hebben vanuit hun aard een maatschappelijke functie. Ze zijn vaak wijkgericht, bieden zinvol-

le vrijetijdsbesteding en leren kinderen om zich aan de regels te houden en met respect met elkaar om te gaan. 

Hierdoor passen ze uitstekend binnen een programma van Wijkpedagogiek. 

Er ontstaan steeds meer initiatieven om via sportverenigingen ook andere activiteiten aan te bieden. Een voor-

beeld daarvan is huiswerkbegeleiding op de voetbalclub, of de inzet van de voorbeeldfunctie van profvoetballers 

voor onderpresterende leerlingen. De KNVB heeft in 2004 samen met de eredivisie en de eerste divisie de stich-

ting ‘Meer dan voetbal’ opgericht, die clubs ondersteunt bij maatschappelijke projecten (zie www.meerdanvoet-

bal.nl).

tieners als Hulptrainers
Veel sportverenigingen leiden tieners op tot trainers door ze, tegen een vrijwilligers vergoeding, in te 

zetten als assistent-trainers. Zo zorgen de verenigingen voor de aanwas van nieuwe trainers en tegelij-

kertijd leren tieners allerlei handige vaardigheden zoals communiceren, regels handhaven, verantwoor-

delijkheid nemen en kinderen stimuleren. 
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training ‘sociaal competent trainen’
Voetbaltrainers van voetbalvereniging HOV/DJSCR hebben bij Stichting de Meeuw een training ‘sociaal 

competent trainen’ gevolgd. De training was een antwoord op de praktijk van veel trainers: het gaat er 

niet alleen om dat je de jeugd speltechnisch goed weet te coachen, je moet ze ook op de juiste manier 

weten aan te spreken, te stimuleren en ongewenst gedrag kunnen corrigeren. En dat is niet altijd een-

voudig.

In de training werd aandacht besteed aan omgaan met kinderen, voorbeeldgedrag, veiligheid, regels- 

en grenzen stellen, omgaan met lastig gedrag en contacten met ouders. 

junior spelers als mentor voor pupillen
Bij de Soccer Academy in Rotterdam ontstond het idee om junior spelers op te laten treden als mentor 

voor jongere spelers, ‘pupillen’. Sommige jonge spelers staan er alleen voor. Een mentor kan een pupil 

begeleiden en aanmoedigen tijdens trainingen en wedstrijden. Voor de pupil is het fijn om iemand te 

hebben die hem aanmoedigt en begrijpt en die als voorbeeld kan dienen. Voor de junior speler is het 

een manier om zijn positieve zelfbeeld te vergroten door als ‘grote broer’ op te treden en om te leren om 

een jonger kind te coachen. 
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l   Ben laerbuch  (Noordrand College)

l   Han Paulides  (Stichting Welzijn Feijenoord)

l   Agnes Pols  (Stichting de Meeuw)

l   Ellen Rooney  (Deelgemeente Hoek van Holland)

l   Yvonne dos Santos  (Jongerenwerk IJsselmonde)

l   Esther Soetebroek  (Stichting Kinderparadijs Meidoorn)

l   Ilonka Terlouw  (Stichting de Meeuw)

l   Remco Tielemans  (Deelgemeente Noord)
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bijlage 2:  contactgegevens van de geïnterviewde organisaties
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Bureau De Laat

Boomgaardhof 73

3012 JJ Rotterdam

Tel: 010 – 484.65.02.

Website: www.bureaudelaat.nl

E-mail: info@bureaudelaat.nl

Contactpersoon:

Mine de laat: mdelaat@bureaudelaat.nl

Tel: 06 -535 46 467

CSG Calvijn, vestiging Maarten Luther

Roerdomplaan 42 

3084 NM Rotterdam 

Postbus 5111 

3008 AC Rotterdam 

Tel: 010-481 67 00

Website: www.maartenluther.calvijn.nl  

E-mail: maartenluther@calvijn.nl

Deelgemeente Noord 

Eudokiaplein 35, 3037 BT  Rotterdam  

Postbus 1655, 3000 BR  Rotterdam  

Tel: 010-443 99 99  

Website: www.rotterdam.nl/noord 

E-mail: deelgemeente@noord.rotterdam.nl

Contactpersoon:

Remco Tielemans: r.tielemans@noord.rotterdam.nl

Deelgemeente Hoek van Holland/Jeugd Kansen 

Zone

Prins Hendrikstraat 161

Postbus 10

3150 AA Hoek van Holland 

Tel:  14010 

Website: www.hoekvanholland.rotterdam.nl  

E-mail: dghvh@hoekvanholland.rotterdam.nl

Contactpersoon:

Ellen Rooney: e.rooney@hoekvanholland.rotterdam.nl 

Deelgemeente IJsselmonde

Postbus 9044 

3007 AA Rotterdam 

Tel: 010 - 479 82 00 

Website: www.ijsselmonde.rotterdam.nl

E-mail: deelgemeente@ijsselmonde.rotterdam.nl

Contactpersoon:

Alex de Beer: alex.debeer@ijsselmonde.rotterdam.nl

GGD Rotterdam

Schiedamsedijk 95 

3011 EN Rotterdam

Postbus 70032  

3000 lP Rotterdam

Tel: 010-433 99 66 

Website: www.ggd.rotterdam.nl 

Email info@ggd.rotterdam.nl

Contactpersoon:

Roxana Asmus: r.asmus@ggd.rotterdam.nl

Hup Management en Advies bv. 

(procesbegeleiding deelgemeente Noord)

Padakker 31

4824 SV Breda

Tel: 076-541 8586

Website: www.hupmanagementenadvies.nl 

Contactpersoon:

Gerhard Hup: info@hupmanagementenadvies.nl 

Kenniscentrum Brede School Hogeschool 

School of Social Work en School of Education

Bezoek- en postadres:

Posthumalaan 90

3072 AG Rotterdam

Website: www.INdebredeschool.nl

E-mail: info@INdebredeschool.nl

Projectleider Kenniscentrum : Ellen Kramer

E-mail: ellen.kramer@inholland.nl



Noordrand college

Hazelaarweg 50 

3053 PM Rotterdam 

Tel: 010-4181867

Website: www.noordrandcollege.nl

Contactpersoon:

Ben laerbuch: benlrb@hotmail.com

Openbare Basisschool De Klimop – Provenierswijk

Klein-Coolstraat 37

3033 XR Rotterdam

Tel: 010-4659530

Website: www.klimoprotterdam.nl 

E-mail: contact@klimoprotterdam.nl

Contactpersoon:

Hennie Horeweg:  directie@klimoprotterdam.nl 

RET /afdeling veilig

Vasteland 80

Postbus 80

3000 AC Rotterdam

Tel: 010-4476911

Rotterdam Sportsupport

Grand Stand

Olympiaweg 10, derde etage 

3077 Al Rotterdam 

Tel: 010-2429315 

E-mail: info@rotterdamsportsupport.nl 

Website: www.rotterdamsportsupport.nl

Contactpersoon:

Ineke Kalkman: I.Kalkman@rotterdamsportsupport.nl 

Seinpost Adviesbureau

Sonsbeeksingel 151a

6822 BM Arnhem 

Tel: 026 442 35 74

Website: www.seinpost.com 

E-mail: arnhem@seinpost.com 

Contactpersoon: 

Caroline Gorissen: C.Gorissen@seinpost.com

Stichting de Meeuw

Henegouwerplein 16

Postbus 61055 

3002 HB Rotterdam

Tel: 010-486 30 22

Website: www.stichtingdemeeuw.nl

E-mail: stichting@de-meeuw.nl 

Contactpersonen:

Agnes Pols: a.pols@de-meeuw.nl

Annette Diender: a.diender@de-meeuw.nl

Stichting Kinderparadijs Meidoorn

Meidoornstraat 47 

3036 WC Rotterdam 

Tel: 010 - 467 80 70 

Website: www.kinderparadijs.net

Contactpersoon:

Esther Soeterbroek: esther@kinderparadijs.net 

Stichting Hoedje van Papier

Kleiweg 91A

3051 GK Rotterdam

Tel: 010-4222506

Website: www.stichtinghoedjevanpapier.nl

E-mail: info@stichtinghoedjevanpapier.nl

Contactpersoon:

Michiel van Buuren: Michiel@manoweb.nl

Stichting Welzijn Feijenoord ( Jongerenwerk  

Feijenoord en IJsselmonde)

Putselaan 68 

3074 JD Rotterdam 

Tel: 010-215 08 55 

Website: www.swf.nl

Thuis Op Straat Kralingen-Crooswijk

Ramlehweg 3-a 

3061 JV ROTTERDAM 

Tel: 010 - 452 08 08 

Tel: 06 - 537 560 32 

Website: www.thuisopstraat.nl 

E-mail: kralingen@thuisopstraat.nl
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