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Waar staat Youth for Christ voor?
Jongeren zijn de toekomst van onze maatschappij. Sprankelend, dynamisch en altijd vernieuwend aanwezig. Onze ambitie is om ze te helpen groeien op geestelijk, sociaal,
emotioneel en fysiek gebied. Wij geloven dat we met veilige en positieve plekken de context creëren waarin deze groei kan plaatsvinden. In dit alles positioneren wij ons als
voorvechters van jongeren; zeker voor hen met een zwakke positie in de samenleving.
Onderdeel van Youth for Christ Deventer = The Mall. The Mall staat voor gepassioneerd jongerenwerk. Wij bouwen aan vertrouwensrelaties met jongeren. Het
jongerencentrum biedt jongeren een veilige omgeving waar ze terecht kunnen met hun vragen. Wij helpen hen groeien door met ze in gesprek te gaan en ze te stimuleren
zich in te zetten voor hun omgeving. Elke jongere tussen de 10 en 20 jaar is welkom. We blijven niet alleen in het jongerencentrum, maar gaan ook de wijk in. Onder andere
met de mobiele ontmoetingsplek (MOP). Welk middel we ook gebruiken, het doel is hetzelfde: jongeren opzoeken op plekken waar ze zijn, om op die plekken te bouwen
aan duurzame relaties.
Gedurfd, gedreven en hoopvol
The Mall staat voor een gedurfde, gedreven en hoopvolle aanpak. We zoeken naar creatieve manieren om dichterbij jongeren te komen en door te gaan als het lastig is. Wij
gaan door als jongeren zelf de hoop al hebben opgegeven. Wij willen iedere keer op zoek gaan naar dat nieuwe perspectief.
Het normale leven versterken
Het normale leven vindt thuis plaats, op school, in de buurt, op een vereniging en steeds meer in de digitale wereld. The Mall wil zich bevinden op die plekken waar
jongeren zijn. Daarbij willen we plekken creëren waar jongeren kunnen zijn, als het normale leven niet datgene brengt wat voor hun nodig is. Wat jongeren nodig hebben is
wetenschappelijk onderzocht. En het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de resultaten van die onderzoeken in kaart gebracht: de top 10 van beschermende factoren die
het meest belangrijk zijn voor een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren1. The Mall hanteert deze top 10 als normatief kader voor de inzet, aandacht en het
handelen van onze jongerenwerkers om in het normale leven te hanteren, hierdoor ontstaat er ook een motiverende en eenduidige richting voor jongerenwerkers.
Unieke kracht
The Mall staat dichtbij de leefwereld van jongeren, werkt samen met lokale netwerken. Daarbij werken wij relationeel, behoeftegericht en integraal. We komen zelf naar de
jongeren toe en spannen ons maximaal in om aan te sluiten bij hun leefwereld. Zodat we samen met jongeren of een jongere een volgende stap vooruit kunnen zetten.
Ook in 2019 gaat de focus uit naar jongeren met licht verstandelijke beperking (LVB) en de talentontwikkeling van jongeren zal sterker in de uitvoering zichtbaar zijn. Dit
zien we concreet terug in extra aanbod voor jongeren, daarbij zullen jongeren meer op de voorgrond treden zoals bijvoorbeeld het zelf uitvoeren en verantwoordelijk zijn
voor fitness en studio.

1

Top 10 beschermende factoren Jeugd; Nederlands Jeugd Instituut; 2013
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Onderdeel van Youth for Christ Deventer = Church support. Church support staat voor gepassioneerd jongerenwerk in verschillende kerken in en rondom Deventer. We
handelen net als hierboven beschreven maar dan in opdracht van de kerken. De kerk is leiden in kleur, in inbedding en de zorg voor hun gemeenschap. Als jongerenwerkers
vullen wij aan waar dan nodig blijkt te zijn.
Onderdeel van Youth for Christ Deventer = Youth support. Youth support wil niet meer zeggen dat we vrijwilligers initiatieven ondersteunen in en rondom Deventer.
Daarbij geven we toerusting en training aan vrijwilligers in diezelfde regio.
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Inhoudelijk plan en onderbouwing jongerenwerk the Mall
Algemeen
Onder de naam van the Mall verzorgen wij het jongerenwelzijnswerk in vier verschillende wijken van Deventer. The Mall is onderdeel van Youth for Christ Deventer e.o. De
werkzaamheden die we uitvoeren onder the Mall hebben we hieronder beschreven.
De belangrijkste punten welke terugkomen bij the Mall zijn; preventie, signalering en verwijzing, meedoen, talentontwikkeling, individuele kansen en bedreigingen,
participatie in buurt, school en werk en het voorkomen of terugdringen van overlast.
De wijken waar the Mall jongerenwerk uitvoert zijn: Colmschate Noord, Colmschate Vijfhoek, Rivierenwijk en Zandweerd. Daarbij verzorgen wij de coördinatie van de MOP
en zetten we de MOP in op diverse plekken.

The Mall Colmschate Noord
Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
Jeugdnetwerk/overlast overleg. Wekelijks bespreken van
incidenten, plan van aanpak (pva) bespreken, signaleren van nieuwe
trends, veiligheid vergroten, samen met netwerk partners en buurt
situaties die zich voordoen m.b.t. overlast bespreken en oplossen.
Vanuit the Mall leveren we een positieve bijdrage aan het proces en
leiden we jongeren toe naar the Mall. In het Jeugdnetwerk werken
we samen met o.a. Politie, toezicht, social wijkteam, gezinds coach,
kinder- en jongerenwerk van Raster.
Inlopen. Het wekelijks openstellen van de inloop van the Mall heeft
tot doel dat jongeren kunnen binnenlopen, kunnen praten of een
activiteit ondernemen welke ze leuk vinden. Het is laagdrempelig en
veiligheid staat voorop. Vier dagen (6 dag delen) is the Mall open.
Vanuit de inloop kunnen we een volgende stap zetten met jongeren.
Dit is vaak n.a.v. signaal, vraag, op concrete aanpak die nodig is. In de

Verslag

Afgelopen jaar hebben we besloten dat we met twee personen in het jeugdnetwerk
aanhaken. Het jeugdnetwerk is voor ons de verbinding met partners op inhoudsniveau.
Het elkaar kennen, vertrouwen winnen en daardoor samen kunnen optrekken is
essentieel. Doordat de overlast is verminderd is de frequentie van elke week naar 1x in
de 6 weken gegaan.

Het is ons gelukt om elke week 4x een inloop open te hebben. Deze stabiliteit is nodig
om vervolgens ook groepswerk te kunnen doen. Het aantal jongeren wisselt sterk zodat
we over de totaliteit veel jongeren zien en spreken.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
meeste gevallen verzorgen we de inloop en toeleiding naar inloop
zelf. In sommige gevallen (bv overlast groep) kan het zijn dat we
samen optrekken met Raster. Deze samenwerking willen we
komende jaar intensiveren. Doordat de scholen naar vijfgelijke dagen
model zijn gegaan of gaan zien we dat kinderen en jongeren eerder
op straat zijn/hangen. Daarop anticiperen we het komende jaar.
MOP. De Mobiele ontmoetingsplek zetten we in waar nodig. Het
dient tot doel om jongeren beter te leren kennen en te verleiden om
samen op te trekken. We zetten de MOP minimaal 1x per week in in
Colmschate Noord. Daarnaast komen we met de MOP op plekken
waar we jongeren helpen om mee te doen in hun buurt. O.a. buurt
act. schoonmaak acties.
De standplaatsen worden in overleg met Raster bepaald. Ook wordt
er melding van gedaan in JNW. In veel gevallen past toeleiding van
groep jongeren naar accommodatie gebonden jongerenwerk in pva.
Talenthouse. Naar aanleiding van wat jongeren kunnen en
enthousiast van worden wordt er talenthouse georganiseerd. Hierbij
wordt een beroep gedaan op ontwikkelingsgerichte kant van
jongeren. Jongeren gaan gericht aan de slag, nemen
verantwoordelijkheid voor de activiteit en werken naar een
presentatie of product toe. We zetten jongeren in hun kracht, staan
stil bij wat ze wel kunnen. Jongeren groeien in zelfstandigheid, sociaal
en emotioneel vaardigheden, geven grenzen aan en pakken op een
positieve manier hun positie in the Mall, buurt, thuis en school op.
Veel voorkomende activiteiten die onder talenthouse terugkomen
zijn o.a.: verschillende dansen, rappen, voetballen, dj-en.
Er is afgelopen jaar een samenwerking ontstaan tussen the Mall en
de scholen om in gezamenlijkheid diverse naschoolse activiteiten aan
te bieden.

Verslag

Doordat we een project ISK hebben gedraaid en daarbij ook het project LVB zien we
langzaam een toeloop van deze doelgroep. Dit hadden we verwacht en gehoopt. De
uitdaging is nu dat we het ook goed kunnen begeleiden omdat deze wijziging een
andere aanpak binnen de inloop met zich mee brengt.
We hebben niet alleen de MOP in gezet maar we zijn vooral met de bakfietsbrommer
de wijk in geweest. Met de MOP konden we niet overal komen en hij wordt soms ook
op andere plekken in Deventer ingezet. Wel hebben we in de wijk regelmatig de
combinatie gemaakt om buiten te sporten en daarbij de verbinding naar binnen
gemaakt (the Mall). Hierdoor kwamen de jongeren ook op andere momenten dan de
woensdag middag binnen en sloten aan bij de bestaande activiteiten of de inloop.

Elk kwartaal doen we
behoefte onderzoek. Na de zomervakantie is er een groep studenten (Hybride leren)
aan de slag gegaan met deze behoefte en hebben behoefte omgezet in concrete
aanpak
Daarnaast zijn er diverse andere groepen die zelfstandig the Mall gebruiken.
Er is wekelijks een groep aan het sporten. Dit is een groep die diverse malen in de week
zelfstandig gebruik maak van de ruimte.
Er is wekelijkse een eet groep
Deze groep komt op vaste momenten bij elkaar.
Er is wekelijks een studio groep. Dit is een kleine groep jongeren die dagelijks de studio
gebruikt.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)

Verslag

Dit zijn de groepen waarop we investeren en we hopen dat het ons lukt om deze
zelfstandig te blijven draaien. En dat ze ten dienste voor weer andere jongeren zijn. We
merken dat hier nog veel sturing voor nodig is.
Superman (jongens groepen). Waarbij het in de talenthouse gaat
over interesses (wat kan je goed) en activering. Bieden we in de
jongens groepen nog meer maatwerk m.b.t. intrinsieke motivatie,
doelgerichte interventies en sociaal emotionele vaardigheden. De
jongensgroepen zijn er specifiek op gericht om extra aandacht te
kunnen geven aan een specifieke groep jongeren die het erg hard
nodig hebben. Deze jongeren vallen op in de analyses en zijn in veel
voorkomende gevallen bekent in ons netwerk. Belangrijk hierbij is dat
ook ouders betrokken zijn, op basis van relatie kunnen we gevraagd
en ongevraagd advies geven over gedrag en ondersteuningsvragen
welke er spelen bij ouders.
Superwoman (meidengroepen) Zie de inhoud bij Superman
Young Leaders. De training van Young Leaders wordt twee keer per
jaar aangeboden. Deze training wordt door The Mall aangeboden in
samenwerking met Raster.
Het programma is gericht op het individueel versterken van jongeren.
Wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat hun toekomst zou
kunnen worden. Nadat de jongeren de training hebben gevolgd
worden ze kern vrijwilliger bij the Mall. Onder begeleiding van een
stagiaire of jongerenwerker.
The Mall Cooks. Het leren eten koken en bewust omgaan met eten
en het gezond eten. Tevens krijgen jongeren een gezonde maaltijd
binnen. We bieden jongeren de mogelijkheid om twee keer in de
week mee te doen aan the Mall Cooks. Ze doen boodschappen,
koken, eten en ruimen op. Daarnaast is samenwerking en sociale

Er is 1 groep jongens geweest welke nav behoefte een activiteit verzorgt kreeg vanuit
the Mall.
Er is meer behoefte maar het is voor de jongens lastig om gemotiveerd te blijven bij het
aanbod wat wij kunnen aanbieden.

Er zijn verschillende meiden groepen geweest waarin we een max van 12 meiden
hanteren. Er is nog meer behoefte aan deze activiteit.
Jongeren vanuit the mall zwaluwenburg kunnen twee keer per jaar deelnemen. We zien
dat jongeren wel meedoen als Young leaders wordt gegeven op de plek waar de
jongeren wonen. Het is ons ook dit jaar niet gelukt om deze training ism Raster vorm te
geven. We gaan hier het komende jaar wel weer op inzetten.

Op woensdag en donderdag wordt er door jongeren en vrijwilligers gekookt.
Per keer doen er gem 6 jongeren mee. We hebben samen besloten om the Mall Cooks
als activiteit in te richten. Dat wil zeggen dat we samen met de jongeren koken, eten en
opruimen. Met de daarbij horende interventies zoals: schijf van 5, samenwerken, leren
koken, met geld om gaan.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
binding nevendoelstellingen welke ook nadrukkelijk aanwezig zijn
binnen deze activiteit.
Jongeren kunnen bij opgave ook deelnemen aan de middag lunch.
No Limit. Is een goed draaiende activiteiten voor mensen met een
beperking. Er is een groep fanatieke vrijwilligers die begeleiding nodig
hebben om No Limit telkens tot een succes te laten zijn.
Voor de 1 is het een maandelijks terugkerend uitje, voor de andere
ligt de uitdaging in het draaien van plaatjes op de avond. No Limit is
een activiteit die wordt aangeboden aan allen met een beperking uit
Deventer en omstreken.
Frizzy Night. Een Disco voor jongeren. Jongeren leren the Mall
kennen, wij leren jongeren kennen en hebben pakken signalen op. De
activiteit wordt georganiseerd door Raster kinderwerk en the Mall
Kern vrijwilligers. De kernvrijwilliger is opgeleid omdat ze een
training hebben gevolgd van Young Leaders. Vervolgens worden ze
door een jongerenwerker geholpen om hun doel (activiteit) te
realiseren in The Mall, in de buurt, op school…

Verslag

LVB-ers doen mee in de wijk.
Er worden twee activiteiten aangeboden in the Mall. Deze
activiteiten stimuleren de veiligheid voor kinderen om over de
drempel van the Mall te stappen. Deze activiteit organiseren we
samen met Arkelstein en Raster. Vanuit deze activiteit worden
jongeren gestimuleerd om vaker te komen, andere jongeren te
ontmoeten en hun zelfstandigheid, sociale netwerk en hun inzet
mbt de wijk te vergroten.

In deze activiteit wordt het meest geïnfesteerd. Omdat we zien dat deze doelgroep
onze aandacht het meeste nodig heeft en het niet vanzelf sprekend is. De
samenwerking met Raster en Arkelstein is zeer goed. Daarom kunnen we wekelijks een
aanbod doen van twee activiteiten in the Mall Zwaluwenburg. Daarnaast bieden we in
the Mall rivierenwijk ook twee activiteiten en doen we mee in kleine events op
Arkelstein.
Wij zijn best trots op deze samenwerking en het resultaat die we daarin behalen. We
mogen zien dat jongeren blijven hangen na afloop van deze activiteit en op andere
momenten het contact met ons opzoeken.

Daarnaast hebben we besloten om de activiteit gratis aan te bieden. Dit omdat we
zagen dat sommige kinderen niet kwamen omdat ouders geen 1 euro hadden.
Tof om deze jongeren elke maand weer enthousiast te zien. Er staat altijd wel weer een
nieuw thema. We zijn ook aan het bekijken of we de doelgroep van Arkelstein en/of de
Linde hierbij kunnen betrekken.

Het is een groot succes. Zowel met grote groep kinderen (groep 6,7,8 basisschool) als
groep vrijwilligers welke de activiteit ondersteund.
We zien nog steeds een doorloop van jongere naar kern vrijwilliger. Dit heeft in 2018
geresulteerd in een bezinning omdat dit een ander soort aansturing betreft. Het heeft
in 2019 gezorgd voor stabiele groep die van vast waarde is voor het jongerenwerk.
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The Mall Colmschate Vijfhoek
Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
Jeugdnetwerkoverleg. Wekelijks bespreken van incidenten, pva
bespreken, signaleren van nieuwe trends, veiligheid vergroten,
samen met netwerkpartners en buurt situaties die zich voordoen
m.b.t. overlast bespreken en oplossen. Vanuit the Mall leveren we
een positieve bijdrage aan het proces en leiden we jongeren toe naar
the Mall. In het Jeugdnetwerk werken we samen met o.a. Politie,
toezicht, sociaal wijkteam, gezinds coach, kinder- en jongerenwerk
van Raster.

Verslag

MOP/Ambulant. De Mobiele ontmoetingsplek zetten we in waar
nodig. Het dient tot doel om jongeren beter te leren kennen en te
verleiden om samen op te trekken. We zetten de MOP minimaal 1x
per week in in Colmschate Vijfhoek. Daarnaast komen we met de
MOP op plekken waar we jongeren helpen om mee te doen in hun
buurt. O.a. buurt act. schoonmaak acties.
De standplaatsen worden in overleg met Raster bepaald. Ook wordt
er melding van gedaan in JNW. In veel gevallen past toeleiding van
groep jongeren naar accommodatie gebonden jongerenwerk in pva.

In overleg met JNW hebben zetten we de MOP niet meer ingezet op 1 locatie maar
gaan we de wijk in op zoek naar jongeren en trekken we samen met Raster
jongerenwerk op als het gaat om toeleiding naar de locaties. Voor deze toeleiding
zetten we de MOP incidenteel in.

Disco ondersteuning. We ondersteunen een actieve groep moeders
die te veel jeugd op hun disco krijgen. We leveren de DJ en geluid set.
Daarnaast zijn we er ook als we op gedrag moeten sturen of geven
waar nodig advies.

Elke maand helpen we mee. Inmiddels ook met vaste dj’s vanuit de doelgroep. Het is
inmiddels een leuke activiteit geworden die gedragen wordt door vrijwilligers van het
wijk centrum.

Afgelopen jaar hebben we besloten dat we met twee personen in het jeugdnetwerk
aanhaken. Het jeugdnetwerk is voor ons de verbinding met partners op inhoudsniveau.
Het elkaar kennen, vertrouwen winnen en daardoor samen kunnen optrekken is
essentieel. Doordat de overlast is verminderd is de frequentie van elke week naar 1x in
de 6 weken gegaan.
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The Mall Rivierenwijk
Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
Jeugdnetwerkoverleg. Maandelijks bespreken van incidenten, pva
bespreken, signaleren van nieuwe trends, veiligheid vergroten,
samen met netwerkpartners en buurt situaties die zich voordoen
m.b.t. overlast bespreken en oplossen. Vanuit the Mall leveren we
een positieve bijdrage aan het proces en leiden we jongeren toe naar
the Mall. In het Jeugdnetwerk werken we samen met o.a. Politie,
toezicht, social wijkteam, gezinds coach, kinder- en jongerenwerk van
Raster.
Inlopen. Het wekelijks openstellen van de inloop van the Mall heeft
tot doel dat jongeren kunnen binnenlopen, kunnen praten of een
activiteit ondernemen welke ze leuk vinden. Het is laagdrempelig en
veiligheid staat voorop. Vier dagen (7 dag delen) is the Mall open.
Vanuit de inloop kunnen we een volgende stap zetten met jongeren.
Dit is vaak n.a.v. signaal, vraag, op concrete aanpak die nodig is. In de
meeste gevallen verzorgen we de inloop en toeleiding naar inloop
zelf. In sommige gevallen (bv overlast groep) kan het zijn dat we
samen optrekken met Raster. Deze samenwerking willen we
komende jaar intensiveren.
Doordat de scholen naar vijfgelijke dagen model zijn gegaan of gaan
zien we dat kinderen en jongeren eerder op straat zijn/hangen.
Daarop anticiperen we ook het komende jaar.
MOP/Ambulant. De Mobiele ontmoetingsplek zetten we in waar
nodig. Het dient tot doel om jongeren beter te leren kennen en te
verleiden om samen op te trekken. We zetten de MOP minimaal 1x
per week in in de rivierenwijk (nu: Zandkreekstraat). Daarnaast
komen we met de MOP op plekken waar we jongeren helpen om
mee te doen in hun buurt. O.a. buurt act. schoonmaak acties.
De standplaatsen worden in overleg met Raster bepaald. Ook wordt
er melding van gedaan in JNW. In veel gevallen past toeleiding van
groep jongeren naar accommodatie gebonden jongerenwerk in pva.

Verslag

We zijn elk JNW aanwezig geweest met twee jongerenwerkers.

Elke week draaien de inlopen. Dit is een vaste waarde van ons werk en we zien ook dat
jongeren daar behoefte aan hebben.
We sluiten aan bij 5 gelijke dagen model en starten dus om 14 uur, de inloop sluit om
16 uur waarna we andere / extra activiteiten kunnen bieden. (dit zijn: groeps act. of
individuele act.)
Onder de inloop verzorgen we in de accommodatie en vaak ook in de wijk diverse sport
en spel activiteiten.

We hebben de MOP dit jaar minder ingezet, wel hebben we de focus meer gelegd op 1
bestaand veldje waar we jongeren ontmoeten. Deze jongeren nemen we dan weer mee
naar the Mall.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
Talenthouse. Naar aanleiding van wat jongeren kunnen en
enthousiast van worden wordt er talenthouse georganiseerd. Hierbij
wordt een beroep gedaan op ontwikkelingsgerichte kant van
jongeren. Jongeren gaan gericht aan de slag, nemen
verantwoordelijkheid voor de activiteit en werken naar een
presentatie of product toe. We zetten jongeren in hun kracht, staan
stil bij wat ze wel kunnen. Jongeren groeien in zelfstandigheid, sociaal
en emotioneel vaardigheden, geven grenzen aan en pakken op een
positieve manier hun positie in the Mall, buurt, thuis en school op.
Veel voorkomende activiteiten die onder talenthouse terugkomen
zijn o.a.: verschillende dansen, rappen, voetballen, dj-en.
Er is afgelopen jaar een samenwerking ontstaan tussen the Mall en
de scholen om in gezamenlijkheid diverse naschoolse activiteiten aan
te bieden.
Superman (jongens groepen). Waarbij het in de talenthouse gaat
over interesses (wat kan je goed) en activering. Bieden we in de
jongens groepen nog meer maatwerk m.b.t. intrinsieke motivatie,
doelgerichte interventies en sociaal emotionele vaardigheden. De
jongensgroepen zijn er specifiek op gericht om extra aandacht te
kunnen geven aan een specifieke groep jongeren die het erg hard
nodig hebben. Deze jongeren vallen op in de analyses en zijn in veel
voorkomende gevallen bekent in ons netwerk. Belangrijk hierbij is dat
ook ouders betrokken zijn, op basis van relatie kunnen we gevraagd
en ongevraagd advies geven over gedrag en ondersteuningsvragen
welke er spelen bij ouders.
Superwoman (meidengroepen) Zie de inhoud bij Superman

Young Leaders. De training van Young Leaders wordt twee keer per
jaar aangeboden. 1x door Raster en 1x door the Mall. Altijd zal hier
een samenwerking in zijn.
Het programma is gericht op het individueel versterken van jongeren.
Wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat hun toekomst zou

Verslag

In Samenwerking met Raster verzorgen we een dansen activiteit. Deze verloopt erg
goed.
Daarnaast kunnen oudere jongeren gebruik maken van de studio welke in juni in
gebruik is genomen. Er komen diverse groepen jongeren op af. We zijn aan het
oriënteren of we jongeren ook zelfstandig de ruimte kunnen gebruiken. Dit krijgt steeds
beter vorm al blijft het de uitdaging om de eigen regie van jongeren te stimuleren. Wat
in the mall Zwaluwenburg beter lukt is in de Rivierenwijk toch een heel ander verhaal.
De kans van mislukken is helaas groter.

Er draaien vier groepen jongens per week.
Dit zijn twee pittige groepen waar veel energie in gaat zitten. En twee groepen waar
positieve energie in zit.

Er draaien drie groepen meiden. En als het aan de meiden zou liggen kunnen we er
meer draaien. Maar dat lukt niet ivm beschikbaarheid tijd van jongerenwerkster.
Jongeren vanuit the mall Rivierenwijk kunnen twee keer per jaar deelnemen. We zien
dat jongeren wel meedoen als Young leaders wordt gegeven op de plek waar de
jongeren wonen. Het is ons ook dit jaar niet gelukt om deze training ism Raster vorm te
geven. We gaan hier het komende jaar wel weer op inzetten.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
kunnen worden. Nadat de jongeren de training hebben gevolgd
worden ze kernvrijwilliger bij the Mall. Onder begeleiding van een
stagiaire of jongerenwerker.

Verslag

Kernvrijwilligers. De kernvrijwilliger is opgeleid omdat ze een
training hebben gevolgd van Young Leaders. Vervolgens worden ze
door een jongerenwerker geholpen om hun doel (activiteit) te
realiseren in The Mall, in de buurt, op school…

We zien afgelopen jaar dat deze groep sterk wisselt. Het is een uitdaging om jongeren
op te leiden en dan ook vast te blijven houden. Ze waaien snel uit. Wat uiteindelijk ook
de bedoeling is maar we zouden graag zien dat ze ook iets meer zouden betekenen
voor de nieuwe doelgroep die in the Mall komt.

Events
Door de groei van aantal jongeren willen we aanbod op event niveau
vergroten, daarmee bedienen we in één keer een groot aantal
jongeren. Tevens wordt dit event georganiseerd door jongeren.
Hierdoor leren ze skills in organisatie, pr, financiën etc.

Er is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om een event neer te zetten. Die ging
over nieuwe evenementen maar ook om met deze groep binnen bestaande events in
de wijk een bijdrage te leveren. Het grootste event kon helaas door te weinig deelname
niet doorgaan. Wel is waar heeft de groep een mooi leerproces door gegaan doordat ze
samen toe werkten naar het event en dit op alle fronten zelf hebben moeten voor
bereiden.
Helaas is dit nog steeds bij een plan gebleven. Enerzijds heeft dit te maken met de
energie die in bestaande activiteit ging zitten en anderzijds dat degene die hiervoor in
aanmerking zouden komen te snel uitwaaien.

Jongerenvertegenwoordigers
We willen jongeren meer een stem geven in Deventer. Dit willen we
doen door ze op vier aandachtspunten te mobiliseren.
- Wijk participatie
- Polarisatie / discriminatie
- Werk en opleiding
- Cultuur ontwikkelingen
(liefst een heterogene samenstelling van de groep)
Algemene thema’s zouden ook langs kunnen komen o.a. sportiviteit
en gezondheid, drugs gebruik etc.
LVB-ers doen mee in de wijk.
Er worden twee activiteiten aangeboden in the Mall. Deze activiteiten
stimuleren de veiligheid voor kinderen om over de drempel van the
Mall te stappen. Deze activiteit organiseren we samen met Arkelstein
en Raster. Vanuit deze activiteit worden jongeren gestimuleerd om
vaker te komen, andere jongeren te ontmoeten en hun

In deze activiteit wordt het meest geïnfesteerd. Omdat we zien dat deze doelgroep
onze aandacht het meeste nodig heeft en het niet vanzelf sprekend is. De
samenwerking met Raster en Arkelstein is zeer goed. Daarom kunnen we wekelijks een
aanbod doen van twee activiteiten in the Mall Rivierenwijk. Daarnaast bieden we in the
Mall zwaluwenburg ook twee activiteiten en doen we mee in kleine events op
Arkelstein.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
zelfstandigheid, sociale netwerk en hun inzet mbt de wijk te
vergroten.

Verslag

Wij zijn best trots op deze samenwerking en het resultaat die we daarin behalen. We
mogen zien dat jongeren blijven hangen na afloop van deze activiteit en op andere
momenten het contact met ons opzoeken.

The Mall Zandweerd
Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
Jeugdnetwerkoverleg. Maandelijks bespreken van incidenten, pva
bespreken, signaleren van nieuwe trends, veiligheid vergroten, samen
met netwerkpartners en buurt situaties die zich voordoen m.b.t.
overlast bespreken en oplossen. Vanuit the Mall leveren we een
positieve bijdrage aan het proces. In het Jeugdnetwerk werken we
samen met o.a. Politie, toezicht, social wijkteam, gezinds coach,
kinder- en jongerenwerk van Raster.
Huiswerkklas. De huiswerkklas is een bestaande activiteit welke we in
Zandweerd uitvoeren. Voor groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Waar het
thuis lastig is om huiswerk te maken biedt the Mall ondersteuning.
Ouders schrijven hun kind in en we overleggen met school de
ondersteuningsvraag van de jongere.
In Zandweerd loopt de activiteit goed. We gaan naar een
samenwerking toe waarin het kinderwerk van Raster groep 7 en 8
huiswerkbegeleiding geeft en the Mall klas 1 en 2
Talenthouse Wijk en Speeltuinvereniging de IJssel. Of Ceeswilkushuis
school ism Raster
Naar aanleiding van wat jongeren kunnen en enthousiast van worden
wordt er talenthouse georganiseerd. Hierbij wordt een beroep gedaan
op ontwikkelingsgerichte kant van jongeren. Jongeren gaan gericht

Evaluatie

We zijn bij alle jnw aanwezig geweest.

Elke week is er huiswerkklas. Hierbij doen ong 20 jongeren mee.
Er is goed overleg met ouders.
Door vertrek van een medewerker per 1 oktober hebben we in samenwerking met
Raster gekeken naar voortgang. We hebben besloten om de jongeren elders onder te
brengen en ons meer te focussen op de problematiek in de wijk.
We zijn weer gestart met activiteiten. Dit gaat wel moeizaam, ivm wisseling bestuur.
We hebben geprobeerd om minimaal 2 activiteiten per week uit te voeren. Dit
gebeurd door ons of in samenwerking met wijk en speeltuin vereniging de IJssel.
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Activiteiten/werkzaamheden (activiteit, doel, samenwerking)
aan de slag, nemen verantwoordelijkheid voor de activiteit en werken
naar een presentatie of product toe. We zetten jongeren in hun
kracht, staan stil bij wat ze wel kunnen. Jongeren groeien in
zelfstandigheid, sociaal en emotioneel vaardigheden, geven grenzen
aan en pakken op een positieve manier hun positie in de speeltuin,
buurt, thuis en school op.
Veel voorkomende activiteiten die onder talenthouse terug komen
zijn o.a.: verschillende dansen, rappen, voetballen, dj-en.

Evaluatie

Talenthouse Wijk en Speeltuin vereniging Zandweerd.
Naar aanleiding van wat jongeren kunnen en enthousiast van worden
wordt er talenthouse georganiseerd. Hierbij wordt een beroep gedaan
op ontwikkelingsgerichte kant van jongeren. Jongeren gaan gericht
aan de slag, nemen verantwoordelijkheid voor de activiteit en werken
naar een presentatie of product toe. We zetten jongeren in hun
kracht, staan stil bij wat ze wel kunnen. Jongeren groeien in
zelfstandigheid, sociaal en emotioneel vaardigheden, geven grenzen
aan en pakken op een positieve manier hun positie in de speeltuin,
buurt, thuis en school op.
Veel voorkomende activiteiten die onder talenthouse terugkomen zijn
o.a.: verschillende dansen, rappen, voetballen, dj-en.

Elke week zijn we actief in de speeltuin. Elke week bekijken we wat behoefte is onder
de doelgroep en maken telkens maatprogramma. Tevens is er goed overleg met
speeltuin over gebruik ruimtes. En ook over onze inzet, waar kan trekken we samen
op.
Ook de samenwerking met de BSO is goed. Met name over de overlast die men ervaart
is goed overleg.

Daarbij hebben we de activiteit die we uitvoeren bij de Ceeswilkushuis school
versterkt. De samenwerking met de school verstevigd. De inzet op deze grote groep
jongeren zien we ten positieve veranderen. Zowel samenwerking als het kunnen
sturen op gedrag gaat heel goed.
Daarbij heeft Raster ons gevraagd om samen op te trekken in Speeltuin de Tulp. Deze
samenwerking krijgt steeds meer vorm. De stabiliteit van samenwerken hopen we in 2020
beter vorm te geven. Dit was een uitdaging in verband met wisseling van jongerenwerkers.
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Beschikbaar stellen twee locaties. (the Mall zwaluwenburg en the Mall Rivierenwijk)
Waar de ruimte dat toelaat en er vraag is bekijken we samen met de aanvrager of er ruimte is in the Mall voor activiteiten welke ze willen ondernemen. In de meeste
gevallen is dat aan het kinder- en jongerenwerk van Raster. Waar dat mogelijk is creëren we ruimte voor jongeren om beheerder te worden.
Extra ontwikkelingen in 2019
- Het onderzoek ‘de kracht van het jongerenwerk’ waaraan wij deelnamen is gepresenteerd. Deze is te downloaden van onze site
- We doen mee met de extra subsidie aanvraag die Aventus heeft aangevraagd bij de provincie Gelderland.
- In samenwerking met Raster zoeken we steeds naar beter manieren om ons aanbod te ontwikkelen als het gaat om de doelgroep LVB.
- We hebben onderzocht of we mee kunnen doen met onderzoek naar onze inzet op social media. Dit project wordt uit gevoerd door Youth Spot & partners.
- In verslaglegging hieboven hebben we een aantal punten beschreven. Aanvullend hieronder een aantal cijfers. Daarbij wil ik ook opmerken dat het ons steeds
beter lukt om signalen vanuit contact, onze inlopen en groepswerk op te halen, te delen en met ons netwerk te bespreken.

Eerste plaatje = Het aantal groepen in Deventer (32) die actief waren. Met een gem. groepsgrote van 8
Tweede plaatje = aantal jongeren die we wekelijks zien in Deventer. Los van de groepen hebben we de inloop, naar de inloop komen vaak meer dan 10 jongeren per keer.
Derde plaatje = aantal vrijwilligers, ook 32 die ons helpen bij het the Mall werk.
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Wij hebben in 2019 mee gedaan met wijk en landelijke activiteiten o.a:
- NL doet
- Straatspeeldag
- Landelijke speeltuin dag
- Buitenspeeldag
- Wijdeventer events
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Onderbouwing jongerenwerk Church Support

Voor ons werk in de kerk waren we actief in 4 verschillende kerken
- Wijhe
- Raalte
- Olst
- Rijssen
Voor elke kerk is er een eigen plan van aanpak in overeenstemming met de Kerk.

Onderbouwing jongerenwerk Youth Support

Voor ons werk in de regio met betrekking tot ondersteuning hebben we het volgende vormgegeven.
1. Young Leaders training: 2x training
2. Ondersteuning initiatieven: 4 potentiele initiatieven
3. Trainingen: 3 kerken
4. Festivals: Boost en Kloosterfestival
5. Projecten: Jongerenklooster verbinding en start van tussen jaar Youth Point
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Samenwerking
Youth for Christ / the Mall werkt met veel organisaties samen o.a:
- Raster
- Partners in het sociaal wijkteam
- Uitzendbureaus
- Diverse Kerken in Deventer en daarbuiten
- Politie
- Toezicht
- Gezinscoaches
- Diverse hulpverlening organisaties
- Basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Wijk managers
- WijDeventer
- Youth Spot
- NJR: Vereniging Nationale Jeugdraad
- Noorda & GO
- Hoogeschool van Amsterdam
- Youth for Christ Nederland
- Wijk en speeltuinverenigingen
- Salcon Werktalent

Extra fonds aanvragen

Youth for Christ Deventer is naast haar werkzaamheden in Deventer ook actief in de regio. Hierdoor genereren we ook andere financieringsbronnen.
Jaarlijks doen we ook een beroep op verschillende fondsen. Hierdoor kunnen we nog meer een verschil maken voor jongeren. M.b.t. activering, meedoen, opknappen van
accommodatie waar nodig.
We vinden het daarom ook belangrijk om mee te doen met een aanvraag van Aventus of een Youth Spot.
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