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INLEIDING
FACT-jongeren leven soms geïsoleerd, hebben weinig vrienden of halen voornamelijk steun uit
contacten met hulpverleners. Uit de interviews met jongeren en professionals in Amsterdam is
gebleken dat er behoefte is aan sociale steun, bijvoorbeeld door jongeren dezelfde ervaringen
hebben. Ook uit literatuur blijkt dat het belangrijk is om dergelijke ‘peer-to-peer’ contacten te
hebben. ‘Peers’ zijn in dit geval jongeren die belangrijke eigenschappen of ervaringen met elkaar
delen (McDonald et al, 2013). Ze hebben bijvoorbeeld allemaal te maken gehad met psychische
problemen, een onveilige thuissituatie, of schulden. Doordat de jongeren in een peer-supportgroep
van elkaar weten dat ze gelijksoortige ervaringen hebben, kan dit bijdragen aan een veilige
omgeving, waarin jongeren hun eigen ervaringen makkelijker kunnen delen. (kijk voor meer
informatie over op www.hva.nl/ondersteuningjongeren).
FACT heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht wat manieren zijn om
sociale steun voor jongeren te organiseren. Hiertoe is in gesprek gegaan met collega’s en FACTjongeren. Maar hoe organiseert je als professional peer-groepen voor FACT-jongeren?
In deze handreiking wordt het opzetten van een peer-to-peer steungroep stap voor stap uitgelegd.
De handreiking is in nauw overleg met FACT-jongeren en professionals ontwikkeld. Er komt het
volgende aan de orde:
1. Peer-groep: Wat en waarom?
2. Een eerste bijeenkomst voorbereiden - praktisch
2.1. Wat is het onderwerp dat je wilt bespreken
2.2. Welke doelgroep heb je voor ogen
2.3. Een tijdstip kiezen
2.4. Een locatie kiezen
2.5. Werving doelgroep
3. Een eerste bijeenkomst voorbereiden – inhoudelijk
3.1. Verdere uitwerking onderwerp – onderwerpen rondom sociale steun
3.2. Inhoudelijke indeling programma
3.2.1. Onderwerp
3.2.2. Stellen van doelen met de groep
3.2.3. Icebreaker
3.2.4. Gezamenlijke opdracht
3.2.5. Los gedeelte
3.2.6. Rondvraag behoefte (vervolgworkshops en onderwerp)
3.2.7. Afsluiting
4. Vervolgbijeenkomsten
Bijlagen:
Bijlage 1: Locaties
Bijlage 2: Voorbeeldflyer
Bijlage 3: Voorbeeldvragen Mijn bal, Jouw bal
Bijlage 4: Voorbeeldwerkvormen

1. PEERGROEP: WAT EN WAAROM?
Voordat je een peer-groep wilt gaan organiseren, wil je natuurlijk wel weten waar je aan begint en
vooral: waarom. Vandaar dat je in dit eerste hoofdstuk wat meer uitleg krijgt over wat een peergroep inhoudt.
WAT?
Een peergroep is een groep bestaande uit personen die vaak een gemeenschappelijke eigenschap
hebben. In dit geval zullen dit jongeren zijn die belangrijke eigenschappen of ervaringen met elkaar
delen (McDonald et al, 2013). Als er een vorm van gelijkenis is, wordt er meer op teamgenoten
vertrouwd voor onder andere ondersteuning en gedragsnormen.
WAAROM?
Peer-groepen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Zo
kunnen peer-groepen bijdragen aan het zelfvertrouwen van jongeren, het leren kennen van hun
talenten en het maken van vrienden (Rumping et al, 2017). Hun gevoel van eigenwaarde kan worden
vergroot, doordat ze positieve ervaringen opdoen en hierover feedback ontvangen van zowel
professionals als deelnemende jongeren (Metz, 2017). Hoewel leeftijdsgenoten soms voor een
negatieve invloed kunnen zorgen, zijn leeftijdsgenoten ook belangrijke bronnen van constructieve
ondersteuning en met name emotionele ondersteuning zoals begrip en empathie waardoor de meer
sociale steun tussen de jongeren kan plaatsvinden. Vooral het stimuleren van sociale steun onder de
jongeren zelf lijkt voor de soms geïsoleerde FACT-jongere een gewenste uitkomst.
Een andere bijkomstigheid van een peer-groep is dat de deelnemende jongeren hun eigen
vaardigheden en talenten beter leren kennen en kunnen inzetten. Dit kan gaan om praktische
vaardigheden, zoals organisatievaardigheden, maar ook om emotionele vaardigheden, zoals het
aangeven van grenzen of het dragen van verantwoordelijkheid.
WAAROM BIJ FACT-JONGEREN?
Uit gesprekken met FACT-jongeren en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat contact met ‘peers’
waardevol kan zijn voor jongeren met een achtergrond in de hulpverlening. Ze hebben bijvoorbeeld
te maken gehad met psychische problemen, een onveilige thuissituatie, of schulden. Doordat de
jongeren in een peer-supportgroep van elkaar weten dat ze gelijksoortige ervaringen hebben, kan
dit bijdragen aan een veilige omgeving. In zo’n veilige omgeving kunnen jongeren hun eigen
ervaringen makkelijker delen. Zo gaf een cliënte van FACT aan dat ze, toen ze zich erg slecht voelde,
het best aansluiting en begrip kon vinden bij een vriend en vriendin die ervaring hadden met
psychologische problemen. Een andere geïnterviewde jongere gaf hierover het volgende aan:
‘Met de vrienden die ik nu heb wil ik eigenlijk
niet zoveel loslaten over mijn thuissituatie. Ik
ben bang dat ik ze ermee afschrik”.

Jongeren kunnen baat hebben bij extra support van andere jongeren, naast de reguliere
ondersteuning en therapie die ze vaak ook ontvangen. Ook professionals krijgen soms signalen dat
ze niet altijd tot de jongeren doordringen, hetgeen blijkt uit de volgende quote:
“Jongeren hebben enorm het idee dat ze de enige zijn in
hun situatie. Als professional weet je dat het niet zo is,
maar die boodschap komt niet bij hen aan”.
Het gevoel er alleen voor te staan en alleen op de wereld te zijn met je problemen werkt isolerend.
Het kan ervoor zorgen dat je als jongere minder snel aansluiting zoekt met leeftijdgenoten. De
wetenschap dat er meer jongeren zijn die bekend zijn met (psychische) problemen en die contact
hebben met de hulpverlening, kan helpend zijn.

2. EEN EERSTE BIJEENKOMST VOORBEREIDEN - PRAKTISCH
2.1 WAT IS HET ONDERWERP DAT JE WILT BESPREKEN?
Het kan zijn dat je een specifiek onderwerp wilt bespreken, dan kan je de volgende stappen
doorlopen. Wil je een peergroep opzetten en twijfel je nog over een onderwerp, dan kunnen
de volgende onderwerpen misschien een optie zijn of ter inspiratie dienen.
Onderwerpen rondom sociale steun, die voor jongeren relevant zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is sociale steun?
Familie: vader/moeder/pleegouders/
broer/zus neef/nicht/opa/oma/tante/
oom)
Vrienden
Klasgenoten
Lotgenotengroep
Groepsbehandelingen
Mensen leren kennen
Relaties onderhouden
Romantische relaties
Buurman/buurvrouw
Behandelaren
Collega’s

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Schuldhulpmaatje
Buddy
Sportcoach
Big Five (beschikbare volwassene,
passende woonplek, opleiding/baan/
dagbesteding, voldoende inkomen,
beschikbare zorg)
Films en muziek
Reizen
Eten en drinken
Dieren
Sport en Hobby’s
Dromen

2.2 WELKE DOELGROEP HEB JE VOOR OGEN?
Het is belangrijk om te bedenken welke jongeren baat zouden hebben bij het deelnemen aan een
peer-groep. Uit interviews met professionals en jongeren kwamen een aantal aandachtspunten
naar voren die helpen te bepalen welke jongeren baat hebben om deel te nemen.
• De jongere geeft aan zich eenzaam of geïsoleerd te voelen, of er zijn
signalen om aan te nemen dat de jongere eenzaam is1
• De jongere geeft aan, of er zijn signalen dat hij behoefte heeft om te
praten met leeftijdsgenoten die ook een moeilijke periode doormaken.
De belangrijkste manier om erachter te komen of deze punten spelen bij de jongere is om met hen
in gesprek te gaan. Eenzaamheid is een onderwerp dat soms moeilijk bespreekbaar is, omdat
jongeren zelf niet altijd hun gevoelens herkennen. Geïnterviewde jongeren geven aan dat ze het
fijn vinden als een professional het gewoon vráágt, of soms zelfs zelf de suggestie aan de hand
doet dat er mogelijk eenzaamheid speelt. In deze fase, maar eigenlijk geldt dit altijd, is het dus
belangrijk om te vragen of een jongere zich wel eens eenzaam voelt. 1
Het is daarnaast belangrijk om vooraf goed met de jongere te bespreken of er factoren zijn die
deelname aan een peer-groep ernstig kunnen belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•

1

Zeer onrustige of instabiele leef/woonsituatie
Psychiatrische problemen die niet onder controle zijn

Een heldere animatie hierover is te vinden op hva.nl/ondersteuningjongeren.

Het is echter van belang hier niet te strikt mee om te gaan. Een groep waarvan de meerderheid van
de deelnemers bestaat uit relatief ‘sterke’ jongeren kan misschien juist een fijne ontwikkelplek zijn
voor een jongere die nog niet helemaal stabiel is. Het belangrijkste is om per jongere en groep te
kijken wat past. Het kan best zijn dat deelname zorgt voor een heel welkome afwisseling in een
situatie die anders zo uitzichtloos lijkt.
2.3 EEN TIJDSTIP KIEZEN
Het is aan te raden om peer-groepsessies van 1,5 uur tot 2 uur per keer in te plannen. Dit is
afhankelijk van het schema van jou (en eventueel je collega). De sessies worden bij voorkeur eens in
de twee weken ingepland. Dit is frequent genoeg om een ritme te creëren, maar ook weer niet té
vaak. Wat bij FACT een uitgangspunt kan zijn voor het inplannen van de peer-groepsessies, is
bijvoorbeeld op de dinsdag of de donderdag in de week waarop er geen teamvergadering
plaatsvindt. Het exacte tijdstip is iets dat je het best kunt afstemmen met je collega’s. Het is het
handigst om de peer-groepen na schooltijd/werk plaats te laten vinden, bijvoorbeeld van 17:00 tot
19:00, maar dit is misschien niet mogelijk voor jullie zelf.
Uit gesprekken met FACT-medewerkers bleek dat peer-groepen die om de week plaatsvinden en 1,5
tot 2 uur duren het meest realistisch zijn.
2.4 EEN LOCATIE KIEZEN
FACT-locaties zijn niet altijd geschikt om jongeren te ontvangen. Ze hebben vaak een sterke
associatie met ‘begeleiding’ en sluiten qua mogelijkheden ook vaak niet aan bij de behoeftes van
jongeren. Soms werkt het daarom beter om peer-groepen te organiseren in een buurthuis of op een
andere locatie. In bijlage 1 vind je daarom een overzicht van een aantal mogelijke locaties.
2.5 WERVING DOELGROEP
Als je jongeren op het oog hebt, een tijdstip hebt bepaald en een locatie hebt gekozen, is het tijd om
jongeren te werven. De meest voor de hand liggende manier van jongeren werven, is om ze te
vragen om mee te doen. Als hulpmiddel hierbij kun je de jongeren een flyer geven met de praktische
informatie over de workshop erop. In bijlage 2 vind je een opzet voor een flyer, deze hoef je alleen
nog aan te vullen met de juiste informatie.
Je kunt ook aan je collega’s vragen of zij nog jongeren kennen die mee kunnen doen aan de peergroep. Als je deze jongeren nog niet kent, kan het nuttig zijn om een kennismakingsgesprek te
voeren met potentiele deelnemers. Zo kun je erachter komen waar de wensen en behoeften liggen
van de deelnemende jongere en zo kun je kennismaken met elkaar. Natuurlijk is er voor een
groepsbegeleider niet altijd tijd om met alle potentiele deelnemers in gesprek te gaan. Daarom is
het belangrijk dat collega’s onderling goed met elkaar afstemmen over de deelnemende jongeren.

3. EEN EERSTE BIJEENKOMST VOORBEREIDEN INHOUDELIJK
3.1 VERDERE UITWERKING ONDERWERP – ONDERWERPEN RONDOM SOCIALE STEUN
In hoofdstuk 2.1 heb je waarschijnlijk een onderwerp gekozen. Houd dit onderwerp in je achterhoofd tijdens het verder inhoudelijk voorbereiden van de bijeenkomst.
3.2 INHOUDELIJKE INDELING PROGRAMMA
In de interviews met jongeren vertelden sommige jongeren aan dat ze behoefte hebben aan een
ongestructureerde groep, zonder duidelijk doel behalve ‘chillen’. Andere jongeren vonden het juist
fijn als er vooraf meer invulling werd gegeven aan de groep. Ook onder FACT-professionals waren de
meningen verdeeld. Een deel van hen vond dat FACT-jongeren het meeste baat hebben bij sterk
gestructureerde groepen, terwijl anderen juist weer pleitten voor half-gestructureerde groepen. De
mate van structurering is uiteindelijk leidend bij het vormgeven van de groep, en dus het invullen
van de stappen.
Vanwege deze verschillende signalen, is er in deze handreiking gekozen voor een halfgestructureerde peer-groep. Deze groep heeft geen rigide invulling, maar er zijn wel werkvormen
opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een groep waarbij de begeleider een aantal spelletjes voorbereidt,
maar waar ook veel ruimte is voor inbreng en initiatieven van de jongeren zelf.
Vandaar dat hieronder richting gegeven is aan de inhoudelijke indeling van het programma. Als je
een opdracht niet aan vindt sluiten bij jou/je collega of bij de jongeren die je verwacht, staat het je
vrij om een opdracht uit te kiezen die je al eerder hebt gebruikt of die je op het internet hebt
gevonden.
3.2.1 Onderwerp
Houd het gekozen onderwerp in je achterhoofd.
3.2.2 Stellen van doelen met de groep
Een peer-groep is een omgeving waar jongeren zich veilig moeten voelen. Een aantal belangrijke
voor-waarden om een veilige groep vorm te kunnen geven zijn (Rumping et al, 2017):
•
•
•

Positieve groepsdynamiek
Omgaan met onderhuidse spanningen
Een heldere maar flexibele structuur

Aan een positieve groepsdynamiek en omgaan met onderhuidse spanningen wordt tijdens de
bijeenkomsten aandacht besteed. Dit hoeft niet per se expliciet gemaakt te worden. Er zijn wel
manieren om een heldere structuur al vanaf het begin vorm te geven. Een manier waarop in veel
peer-groepen gewerkt wordt, is het gezamenlijk opstellen van groepsregels.
Aan het begin van de eerste bijeenkomst vraagt de begeleider aan de groep wat ze redelijke
groepsregels vinden. Er wordt gezamenlijk nagedacht over de wijze waarop iedereen elkaar
aanspreekt, hoe omgegaan zal worden met eventuele conflicten en wat er gebeurt als iemand een

regel overtreedt. De begeleider en de groep zien er gezamenlijk op toe dat de regels worden
nageleefd. Daarnaast kunnen er doelen opgesteld worden. Iedereen kan dan vertellen/opschrijven
wat hij hoopt te bereiken tijdens de peer-groepen.
3.2.3 Icebreaker
Om de groep een beetje op gang te krijgen, bestaan er verschillende korte opdrachten die goed
werken in groepen. Hieronder vind je twee voorbeelden. Deze voorbeelden worden vaak gebruikt en
zijn afkomstig van het Storytelling Centre (www.storytelling-centre.nl). Als je zelf al goede
icebreakers kent waarvan je weet dat die goed werken bij jongeren, kun je die natuurlijk ook
inzetten.

HET NAMENSPEL
Vraag de deelnemers in tweetallen te gaan zitten en vervolgens elkaar drie vragen te stellen en te
beantwoorden, namelijk:
1. Hoe kom je aan je naam?
2. Ben je blij met je naar?
3. Mocht je het weten, wat is de diepere betekenis van je naam?
Geef iedereen twee minuten om te vertellen. Sluit af met een rondje waarin iedereen zichzelf op
basis van deze drie vragen presenteert.
Toevoeging: je kunt ook vragen of de één over de ander zijn of haar naam wil vertellen, ofwel wil
vertellen wat hij of zij net gehoord heeft. Dat introduceert meteen het aspect van luisteren. Op het
moment dat je deze variant doet, is het belangrijk te benadrukken dat iedereen vooraf even
toestemming vraagt om het verhaal van de ander te vertellen. Dit lijkt een formaliteit, maar
onderstreept wel het belang van zorgvuldig omgaan met verhalen.
Duur: afhankelijk van de groepsgrootte, maar reken op 15 a 20 minuten

DE LANDKAART
De werkruimte is de kaart van de wereld. Vraag de deelnemers daar te gaan staan waar ze op dit
moment wonen. De deelnemers moeten met elkaar eruit komen waar welke plek is. Als iedereen
staat, vraag je iedereen die plaats te benoemen. Vraag vervolgens iedereen te gaan staan op de
plek waar zijn of haar vader of moeder geboren is. Als iedereen staat, vraag je iedereen die plaats te
benoemen. Vraag vervolgens iedereen te gaan staan op de plek waar een van hun grootouders
geboren is. Als iedereen staat, vraag je iedereen die plaats te benoemen. Eventueel kun je hierna
met de groep in gesprek over de informatie die uit de oefening voortkwam. Deze oefening legt op
een leuke manier de diversiteit van een groep bloot en werkt vaak, zelfs als je denkt te maken te
hebben met een homogene, autochtone groep.
Duur: 5 TOT 10 MINUTEN (LANGER ALS JE DAARNA IN GESPREK GAAT)

3.2.4 Gezamenlijke opdracht
Vooral groepen die zijn opgezet volgens de half-gestructureerde vorm, de vorm waar het in deze
handleiding over gaat, hebben baat bij spelletjes, opdrachten en oefeningen. Ze geven de
bijeenkomsten een invulling, zonder heel rigide de inhoud te bepalen. Het doel is niet per definitie
om de jongeren iets te leren, maar om een sfeer van vertrouwdheid te creëren. Ze helpen de
jongeren om hun verhaal met elkaar te delen en om elkaar te leren kennen. Als er een veilige groep
ontstaan is, kunnen ze gaandeweg samen vorm en invulling geven aan de bijeenkomsten in de
toekomst.
Voor deze eerste bijeenkomst, hebben we gekozen voor het spel: ‘mijn bal, jouw bal’. Dit is een spel
dat gebruikt kan worden als kennismaking, of om elkaar beter te leren kennen. De begeleider neemt
een bal mee, of een ander voorwerp dat makkelijk gegooid kan worden. De groep gaat in een cirkel
staan, en om te voorkomen dat mensen bij bekenden gaan staan, sorteer je de cirkel op basis van
naam (namen met een ‘a’ naast ‘b’, ‘b’ naast ‘c’.. etc). De begeleider stelt een vraag, en als het
antwoord ‘ja’ is, geef je de bal door naar je rechterbuurman. Als het antwoord ‘nee’ is, gooi je hem
naar iemand anders uit de groep. De vragen beginnen vaak onpersoonlijk, maar worden
persoonlijker naarmate het spel vordert. Zie voor voorbeeldvragen bijlage 3. Het is goed om te
benadrukken dat dingen die in de groep gezegd worden, in de groep blijven.
Als je het gevoel hebt dat een ander spel beter aansluit, dan ben je vrij om een ander spel uit te
kiezen. In bijlage 4 vind je een beschrijving van nog drie andere spellen. Ook vind je daar
verschillende links naar websites met werkvormen.
3.2.5 Los gedeelte
Naast het inzetten van werkvormen om elkaar te leren kennen, en het meer gestructureerde
gedeelte, wil je ook inhoudelijke invulling geven aan de peer-groep bijeenkomsten. Hieronder vind je
een paar suggesties voor activiteiten die je met een groep kan ondernemen. Houd er rekening mee
dat je aansluit bij de jongeren die onderdeel zijn van de peer-groep, en organiseer de invulling bij
voorkeur met de jongeren samen. Houd hierbij ook rekening met de leeftijd van de jongeren binnen
je groep.
•

Sportactiviteiten. Groepsspellen zoals zaalvoetbal, basketbal of dansen. Of meer solitair
bewegen, zoals fitness. Houd rekening met de locatie en zorg voor een plek die ook geschikt
is om sport in uit te oefenen. Sportbijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om te leren
samenwerken, om je lichaam te leren kennen en om grenzen aan te leren geven. En
daarnaast heeft bewegen positieve effecten op het functioneren van het brein.

•

Knutsel-activiteiten. Iets knutselen naar aanleiding van een feestdag, zoek voor inspiratie op
Pinterest naar ‘holiday crafts’ en je komt veel leuke en relatief makkelijke en goedkope
knutsels tegen. Je kan bijvoorbeeld rond Sinterklaas samen surprises of gedichten maken,
rond kerst zelf kerstballen knutselen van papier maché of rond oud-en-nieuw feesthoedjes
maken.

•

Spelletjes spelen. Deze suggestie kwam van een van de geïnterviewde jongeren. Bordspellen
zijn de afgelopen jaren weer veel in populariteit toegenomen en kunnen een laagdrempelige

activiteit zijn voor jongeren die zich niet door sportactiviteiten aangetrokken voelen. Vraag
eens rond bij collega’s wie er nog (moderne) bordspellen heeft liggen, als je van plan bent
dit te doen. Sommige spellen (zoals ‘de Grote Dalmuti’ en ‘Weerwolven’), zijn geschikt om
met grotere groepen te doen.
•

Kookactiviteiten. Als je een ruimte kan regelen waarbij je een keuken tot je beschikking
hebt, en je hebt een klein budget, dan zijn kookactiviteiten een leuke manier om jongeren
vaardigheden aan te leren. Jongeren kunnen zelf over recepten nadenken en samen een
stappenplan maken voor het uitvoeren ervan.

•

Informatieve activiteiten. Als de jongeren behoefte hebben aan informatie of een
mogelijkheid willen om te oefenen met nieuw gedrag kun je ervoor kiezen om een
bijeenkomst te wijden aan een thema. Brainstorm met de jongeren en met collega’s over de
wijze waarop je het thema kan benaderen. Ga je een college geven, een documentaire laten
zien of juist een ervaringsdeskundige het woord laten doen? Geef je ze denk- of doeopdrachten om de informatie te verwerken? Welke werkvormen helpen bij het oefenen van
nieuw gedrag?

3.2.6.Rondvraag behoefte
Tijdens het afsluiten van de peer-groep, kun je vragen aan de jongeren waar zij behoefte aan hebben
voor een volgende keer. Wellicht komen zij wel met ideeën waar jij nog niet aan gedacht hebt.
Bovendien weet je dan zeker dat je écht aansluit bij hun behoeften.
3.2.7.Afsluiting
Het kan waardevol zijn om de peer-groep af te sluiten met een gezamenlijke opdracht. Dit is vrij
vergelijkbaar met de icebreakers aan het begin. Hieronder vind je twee voorbeelden die je hiervoor
zou kunnen gebruiken.
Post-it
Neem post-its mee en deel deze aan het einde van de bijeenkomst uit. Geef iedereen één minuut de
tijd om op te schrijven wat het belangrijkste of verrassendste is wat zij hebben geleerd. Zo kunnen
de deelnemers nadenken wat er besproken is en wat ze eruit meenemen (of eventueel meenemen
naar de volgende bijeenkomst).
Ik
check
uit
Vraag elke deelnemer wat zij nog afrondend willen mededelen en laat hen eindigen met de zin ‘ik
check uit’.

4. VERVOLGBIJEENKOMSTEN
Voor volgende bijeenkomsten kun je bovenstaande stappen gewoon weer gebruiken, maar nu heb je
hopelijk ook input gekregen van de jongeren zelf. Waarschijnlijk zal het organiseren van een
vervolgbijeenkomst daardoor wat minder werk inhouden. Hopelijk is het het waard en heb je, samen
met de FACT-jongeren, waardevolle bijeenkomsten!

BIJLAGEN
Bijlage 1: Locaties
•

Huizen van de wijk
Slotermeer West en Oost
Huis van de Wijk ‘De Honingraad’
Slotermeerlaan 103-H
1063 JN Amsterdam
Telefoon: 020-8208741
E-mail: slotermeer@eigenwijks.nl

Geuzenveld
Huis van de Wijk ‘Plus Punt’
Albardakade 5-7
1067 DD Amsterdam
Contact: Ahmed Afkerin
Telefoon: 020-3460670 / 06-3331 9683
E-mail: info@eigenwijks.nl
Slotervaar Noord
Huis van de Wijk ‘De Buurtzaak’
Contact: Fatiha Errafay
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam
Telefoon: 06-1010 4954

Sloten en Nieuw-Sloten
Huis van de Wijk ‘België’
Hageland 117-119
1066 SB Amsterdam
Contact: Mohamed Mahdi / Lfakih Lanjri
Telefoon: 06- 1512 9513
E-mail: mahdi.lanjri@impuls.nl

Osdorp West (& De Aker)
Huis van de Wijk ‘De Aker
Noorderakerweg 2
1069 PC Amsterdam
Contact: Yvonne Spruit
(yvonne.spruit@impuls.nl)
Telefoon: 020-6104060
E-mail: huisvandewijk@impuls.nl
Nieuw-West Midden
Huis van de Wijk ‘Het Blommetje’
Hoekenes 25
1068 ML Amsterdam
Contact: Sylvia de Goede
(s.degoede@combiwel.nl)
Telefoon: 020-6194412
Slotervaart Zuid
Huis van de Wijk ‘Het Anker’
Jacques Veltmanstraat 427
1068 DC Amsterdam
Contact: Yvonne Liefhebber
(y.liefhebber@combiwel.nl)
Telefoon: 020-6172721
E-mail: huisvandewijk@combiwel.nl

• Dynamo
•

Dynamo heeft een veel locaties in Amsterdam.
Teveel om in dit document te beschrijven. Kijk eens op de website van Dynamo
(https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/) voor inspiratie. Veel locaties bieden
de mogelijkheid om een ruimte te reserveren als de bijeenkomst in het teken staat
van de bewoners. Geschikte locaties lijken bijvoorbeeld: Buurtcentrum Oosterpark,
Het Parkhuis, Jav’Art, Post Oost, Rijn 58, Servicepunt het Brinkhuis, Servicepunt
Jeruzalem, Servicepunt Kraaipan, Steigerplek.

• Stichting DOCK
•

Dock heeft ook meerdere locaties in Amsterdam en organiseert ook veel activiteiten
voor jongeren. Ook Dock heeft vaak de mogelijkheid om ruimtes te reserveren als ze
bedoeld zijn voor bewoners. Via deze link kan een ruimte gereserveerd worden. Je
kan ook naar www.dock.nl/buurten/amsterdam surfen en contact opnemen met de
beheerder van het buurthuis zelf.

Bijlage 2: Voorbeeldflyer
BIJEENKOMSTEN OVER:
[ONDERWERP], BIJVOORBEELD:

SOCIALE STEUN
[Introductie], bijvoorbeeld: Heb jij soms wel eens
het gevoel dat je nergens helemaal bij hoort? Of
dat je niet altijd iemand hebt om mee te praten
terwijl je dat wel zou willen?

[Reden], bijvoorbeeld: Een op de vier jongeren
is eenzaam. Dus je bent niet
alleen!
[Doel], bijvoorbeeld: Daarom zijn er nu
bijeenkomsten waarin je met andere
jongeren hierover kan praten. Ook doen
jullie samen opdrachten en er is ook tijd
om met elkaar te chillen.

WANNEER? IN DE ONEVEN
WEKEN OP DINSDAG
HOE LAAT? VAN 17:00 TOT
19:00
WAAR? HUIS VAN DE WIJK
'DE HONINGRAAT',
SLOTERMEERLAAN 103-H

Bijlage 3: Voorbeeldvragen Mijn bal, jouw bal.
Luchtige, opstart vragen: • Je niet wist wat je vandaag aan moest trekken. • Je je lunch hebt gedeeld met
iemand anders. • Je iets ontzettend grappigs wilt delen wat je vandaag hebt beleefd. • Je afgelopen week een
cadeautje aan iemand hebt gegeven. • Je het met iemand deelt als je je happy voelt. • Je blij apostolisch bent.
• Je de auto hebt gedeeld om hier vandaag te komen. • Je een fiets hebt gejat om hier vandaag te komen. •
Je 24 uur zonder je smartphone kan. • Je wel eens enorm om jezelf hebt gelachen. • Je vandaag een
ontzettend leuke jongen/leuk meisje hebt gezien. (maar niet weet wie het is?) • Je straks naar de McDonalds
gaat.

Algemene vragen: • Je je wel eens inzet voor een goed doel. • Je bij het zien van een ramp op TV zou willen
helpen. • Je als enige uit je vriendengroep in deze workshop bent. • je eigenlijk helemaal geen zin had om
hier naar toe te gaan. • Je wel eens een klap hebt uitgedeeld. • Je wel eens iets zou willen delen met
anderen waar je goed in bent maar het niet durft

Persoonlijke vragen: • Je dit spannend vindt. • Je heel trots bent op iets van jezelf. • Je je wel eens
verstopt voor de gevoelens die je hebt. • Je je wel eens anders hebt voorgedaan dan wie je werkelijk bent. •
Je in de groep gaat delen over iets wat je vandaag beleeft hebt. • Je wel eens met vrienden over
wereldproblemen praat. • Je wel eens iets hebt gedaan waardoor de wereld iets mooier is geworden. • Je wel
eens een compliment geeft aan iemand • Je wilt dat je waardering krijgt voor de goede dingen die jij doet. •
Je iemand kent die jou inspireerde. • Je wel eens twijfelt aan jezelf. • Je wel eens een beetje down bent
geweest. • je verlegen bent. • Je gevoelig bent voor de mening van anderen. • Je gemakkelijk een
complimentje uitdeelt. • Je tevreden bent met je uiterlijk. • Je het moeilijk vindt om contact te maken met
anderen. • Er dingen zijn in je leven die je niet durft te delen met anderen.

Pittige vragen/vragen ter overdenking: • Je iemand in je leven hebt met wie je iets persoonlijks kan
delen. • Je iets goeds hebt gedaan voor iemand die je eigenlijk niet mocht. • Je iets met iemand gedeeld hebt
dat je eigenlijk voor jezelf had willen houden. • Je iets gekregen hebt waar je niet blij mee was • Je vindt dat
je alles moet ontvangen wat iemand met je deelt. • Je iets op Facebook/Twitter hebt gedeeld waar je spijt
van hebt. • Je je wel eens buitengesloten voelt (of hebt gevoeld) • Je met vrienden zou delen als je het niet
meer ziet zitten op school. • Je vindt dat je alles moet krijgen wat je graag wilt hebben. • Je wel eens iets hebt
weggegeven zonder er iets voor terug te verlangen. • Je vrienden hebt met een andere culturele achtergrond.
• Je graag je mening deelt. • Je vindt dat elk mens gelijke kansen zou moeten krijgen in het leven. • Je vindt
dat je de ander nodig hebt om je gelukkig te voelen. • Je het belangrijk vindt om veel geld te hebben. • Je
vindt dat samen delen mooier is dan weggeven. (je kan iets weggeven zonder gevoel maar samen iets delen
kan je een veel mooier gevoel geven). • Je vindt dat alle rijkdom/welvaart/voeding beter verdeeld moet
worden over de wereld. • Je delen het omgekeerde vindt van vermenigvuldigen. (vermenigvuldigen begint
met delen) • Je wel eens angstig wordt als je ziet wat er in de wereld gebeurt.

Deze vragen zijn grotendeels overgenomen uit het bestand:
‘https://jeugd.apgen.nl/documenten/Themabladen/1363553/1363569/schatgraven15experimenter
enspeloverdestreep-h.pdf’(online te vinden), maar kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt.

Bijlage 4: Voorbeeldwerkvormen
Hieronder drie voorbeelden van werkvormen die bij andere organisaties gebruikt worden, of
waarvan FACT-jongeren zelf hebben aangegeven dat deze hen aanspreken. Kijk voor nog meer
werkvormen eens op:
•
•
•

http://www.werkvormen.info/
https://www.icm.nl/content/uploads/2016/11/Boekje-werkvormen-interactieve-pdf.pdf
https://wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php

‘Speeddate’ en ‘Luister je liedje’ zijn vooral kennismakingswerkvormen. Daarnaast kunnen ‘Luister je
liedje’ en ‘Mijn bal, jouw bal’ ook na de eerste kennismakingsfase ingezet worden. ‘Doe het eens
fout’ is een voorbeeld van een werkvorm die ingezet kan worden bij een peer-groep die al wat vaker
samen is gekomen.

Speeddate
Deze werkvorm is bijzonder geschikt voor het gezamenlijk opstellen van regels. Iedereen ontvangt
een A4 met daarop de vraag: ‘wat vind jij belangrijk bij het samen maken van een leuke groep?’.
Allereerst schrijft iedereen individueel op wat belangrijk is (meer dan één ding). Vervolgens lopen ze
door de ruimte en gaan ze in gesprek met één andere groepsgenoot. Ze horen van elkaar wat ze
hebben opgeschreven en nemen het antwoord dat ze het meest aanspreekt, over. Daarna doen ze
dit nogmaals met een andere groepsgenoot, totdat ze iedereen gesproken hebben. Als laatste volgt
de terugkoppeling in de groep. Bespreek de antwoorden met de jongeren, en schrijf ze op. Aan de
hand van de antwoorden kan dan een begin gemaakt worden met het opstellen van regels voor de
groep.
Luister je liedje
Dit voorbeeld komt van één van de geïnterviewde FACT-jongeren. De begeleider geeft de
deelnemende jongeren voorafgaand aan de bijeenkomst de opdracht om na te denken over een lied
dat ze raakt. Het mag ze vrolijk maken, verdrietig, boos… - als het maar iets met ze doet. De
jongeren spelen het liedje tijdens de bijeenkomst af en vertellen waarom ze voor dit liedje hebben
gekozen. Doordat de jongeren zelf de vrijheid hebben om een emotie uit te kiezen, is de opdracht
redelijk veilig. Daarnaast speelt muziek voor veel jongeren een grote rol in hun leven en is het
(waarschijnlijk) een onderwerp waar ze graag mee bezig zijn.

Doe het eens fout
Stimuleer de jongeren om een ingewikkelde sociale situatie verzinnen (bijvoorbeeld een sollicitatie,
of een moeilijk gesprek met een vriend of ouder). Bespreek vóór deze oefening de verschillende
manieren waarop je zo’n gesprek goed aan kan pakken. De begeleider, of een meer ervaren jongere,
neemt tijdens het spel de rol aan van de leidinggevende of de vriend/ouder met wie het gesprek
plaats zal gaan vinden, maar verlaat eerst de ruimte, terwijl de groep zo veel mogelijk manieren
bedenkt om het gesprek te laten falen. ‘Hoe zorg je ervoor dat je zéker niet wordt aangenomen?’,
‘Hoe zorg je ervoor dat je vriend/ je moeder heel boos op je wordt?’. Na afloop wordt
geïnventariseerd wie er bepaald ‘fout’ gedrag toch wel eens laat zien en probeer je er samen achter
te komen hoe het anders kan.
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