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Jongeren voelen 
zich gestimuleerd 
door onze jonge- 

renwerkers! Zij 
beoordelen dit met 

een 8,4. 

Ons netwerk 
 van samenwerkings-
partners beoordeelt  

Jeugd-Punt met  
een 8,2. 

8,2

8,4

Onze visie
Jeugd-Punt gelooft sterk in de eigen 
kracht en mogelijkheden van jongeren. 
Dagelijks zetten we ons in om deze 
samen met jongeren te ontdekken en 
te ontwikkelen. Waar nodig ondersteu-
nen en faciliteren we jongeren op hun 
weg om zelf bewuste keuzes te maken. 
We werken daarbij vanuit de filosofie 
van het oplossingsgericht denken en 
handelen.

‘Ik kan  
er terecht  
met mijn 
vragen’

‘In de  
inloop  
kan ik 
chillen’

Wat betekent Jeugd-Punt 
voor jongeren?

‘De buurt  
heeft geen  

last meer van  
mij, haha’

‘Contact 
met de  
juiste 

instanties’

‘Ik heb nu  
vertrouwen  
dat ik het  
wél kan’ 

‘Ik vind  
er een  

luisterend  
oor’

“ ’s Avonds hing ik veel op 
straat rond. Jeugd-Punt zocht 
ons op. Nu voel ik me beter 
en heb ik een plan voor mijn 
toekomst.” – Dorus, 15 jaar   

laat je
zien

12  
gemeenten

6.000  
 jongeren 

bereikt

750  
 jongeren inten-

sief geholpen

16 
bevlogen en  

allround jonge- 
renwerkers

Jeugd-Punt staat voor:

Zijn waar jongeren zijn

Talentontwikkeling

Preventie

Positieve (mentale) gezondheid



-

Projecten en diensten
in 2021

Voorlichting  
op scholen

Wat gebeurt er als je een slag- 
roomtaart midden in een klaslokaal 
zet zonder tekst of uitleg? In een 
paar lessen interactief aan de slag 
rond het thema groepsdruk. 

180 jongeren bereikt  
Jongeren (VO) beoordelen dit  
met een 8,1

Collectieve  
ondersteuning

Groepswerk waarin jongeren leren 
steun te hebben aan elkaar.
Wij draaiden:
3 meidengroepen  
2 LHBTIQ+ groepen
2  ass groepen voor jongeren met 

een aandoening in het autistisch 
spectrum

1 mantelzorggroep

Deelnemers beoordelen dit  
met een 8,5

Docu door en voor jongeren in Alblasserdam

In een korte documentaire lieten jongeren uit Alblasserdam zien wat corona en lock-
down met hen hebben gedaan. Een ontroerend, zorgelijk en tegelijk optimistisch ver-
haal. De documentaire kwam tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente 
Alblasserdam en Frontlion. 

“ Je raakt veel kwijt. Het voelde alsof ik was opgesloten” 
- Lisanne

8,1

8,5

8,2TalentLab

Kwetsbare basisschool- 
kinderen helpen hun talent te 
ontwikkelen en van daaruit te 
groeien in eigenwaarde.

Kinderen gaven TalentLab  
een 8,2 

8,61-op-1  
coaching

Vanuit relatie samen oplopen, er 
simpelweg voor jongeren zijn en 
samen oplossingen zoeken. 

45 jongeren bereikt
Deelnemers geven het een 8,6

Schoolcoaching

Om ook op school de verbinding 
met jongeren te leggen en te  
verstevigen. In 2021 zijn we  
gestart op vijf scholen: 

   Broklede (Breukelen)

   Broeckland College (Breukelen)

  Rientjes Mavo (Maarssen)

   Niftarlake College (Maarssen)

  NXT Maarsbergen (Maarsbergen)

Van straatwerk tot inloop, van groepsactiviteiten tot individuele coaching: Jeugd-Punt 
bereikt jongeren met verschillende diensten en projecten. Een aantal uitgelicht:

laat je
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8,2Join Us

Join Us is een bestaand,  
landelijk programma waar  
Jeugd-Punt aan meedoet. Het 
doel? Eenzaamheid onder jon-
geren tegengaan en hen helpen 
sociaal sterker te worden

20 deelnemers vanuit ons  
jongerenwerk
Jongeren (landelijk) beoordelen 
Join Us met een 8,2

“Je ziet kinderen 
groeien en sterker 

worden. Door tijdig in 
te springen bij  

kinderen met signaal-
gedrag, voorkomen 

we problemen in  
de tienertijd.”  
 - jongerenwerker  

Jacco Oude Kotte.  



Projecten 
en diensten

Organisatie
in 2021

Personeel

Platte organisatie:
1  directeur-bestuurder
1  office-manager 
2   jongerenwerkers als  

 meewerkend teamleiders*
1   jongerenwerker als meewer- 

 kend kwaliteitsmedewerker*
16  jongerenwerkers in totaal

*Zo houden we optimaal feeling  

met de werkvloer 

Even voorstellen

Op 1 oktober 2021 startte  
Hanneke van der Marel als nieuwe  
directeur-bestuurder van Jeugd-Punt! 

• Veel directeurservaring
•  Goed bekend op diverse terreinen van 

werken met jeugd en jongeren (o.a. in 
onderwijs)

Rob Meijer was interim-directeur 

t/m september 2021.

Young Leaders
 
Jongeren uitdagen om hun 
talenten te ontdekken en in te 
zetten voor de maatschappij, als 
onderdeel van de maatschappe-
lijke diensttijd (MDT). 

cupcakes en 
taarten te  

bakken voor 
lieve gezinnen 
uit de buurt

“ Wat mij betreft is er niets mooiers dan jongeren in hun kracht te zetten! Want 
iedereen heeft talent. Wij helpen jongeren te ontdekken waar ze goed  
in zijn en dat verder te ontwikkelen.” – Hanneke
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voedselpakket-
ten te maken 
en te doneren 

aan de  
voedselbank

geld in te zamelen  
en cadeaus te  

kopen voor kinderen 
in het asielzoekers-

centrum

verlanglijstjes te 
verzamelen van  
kinderen bij de 
voedselbank en 

(één van) hun wen-
sen in vervulling te  

laten gaan 

  oud en jong in  
de Molukse gemeen-

schap te verbinden, door 
onder andere samen 

traditionele trommels te  
maken en recepten  

over te dragen 

 toffe (vakantie) 
activiteiten te organi-
seren voor jongeren, 
zoals o.a. voetbaltoer-

nooi, schuim party, 
skeelertocht, etc.

Onze Young 
Leaders  

kwamen o.a. in  
actie door:

in totaal 

170
jongeren

8
groepen Young 

Leaders 3
groepen Young 
Leaders light 



 
  

Corona en lockdown

Jongeren hadden méér zorg  
nodig, tegelijk moesten veel locaties 
dicht. Op veel creatieve manieren  
bleven we jongeren bereiken. Ook 
maakten we de stap naar online;  
een flinke overgang!

laat je
zien

Kwaliteit

Jeugd-Punt zette flink in op kwaliteitsverbetering: 
Alle diensten die we bieden worden opnieuw beschreven, met behulp van:
•  praktijkkennis van jongerenwerkers
•  wetenschappelijke inzichten
•  ervaringsdeskundigheid van jongeren

Het resulteerde in:
• het upgraden en actualiseren van bestaande diensten
•  het ontwikkelen van nieuwe diensten: Schoolcoaching,  

Collectieve Ondersteuning en Activering & Participatie.

Andere acties om de kwaliteit van ons werk te verbeteren: 
• scholing van jongerenwerkers
• een herhalingstraining van Mission Possible (onze basismethode)
• het doorvoeren van op maat gemaakt registratiesysteem Social Control
• het ontwikkelen van jaarlijkse tevredenheids- en effectmetingen

Samenwerking

Regionaal werkt Jeugd-Punt met tal van partijen samen.  
Hoogtepunten in 2021:
•    We zochten samenwerking met Join Us om eenzame jongeren  

ondersteuning te kunnen bieden
•  Samen met andere jongerenwerkorganisaties gaven we invulling aan het  

activeren van jongeren in de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT)
•  De vitale coalitie in Stichtse Vecht: de bibliotheek AVV, Welzijn Stichtse  

Vecht, Kwadraad, HandjeHelpen en LEEF
•  Samen met Stimenz, Welzijn Putten en Actief Putten kregen we de  

opdracht uitvoering te geven aan de brede opdracht ‘welzijn’ in Putten

Stichting Jeugd-Punt | Niasstraat 1 | 3531 WR Utrecht | 030 850 6720
info@jeugd-punt.nl  | www.jeugd-punt.nl

 

 

 

 

 

leerachter- 
standen

motivatie- 
problemen

eenzaamheid

psychische  
klachten

verveling

(Online)  
jongerenwerk  

in lockdowntijd:

  Vakantiespel-
pakketten 
maken en 
uitdelen

Calisthenics 
(krachttrai-
ning) in de 
buitenlucht

Online  
gametoer-

nooien

 Jachtseizoen 
spelen in de  
buitenlucht

Jongeren 
opzoeken op 

straat

 Connectie via 
social-kanalen, met 
coronatip, voorlich-
ting, ideeen en de 
uitnodiging om te 

chatten

 Themachats 
over pesten,  

eenzaamheid en 
sexting

Gevolgen 
voor 

jongeren

jongerenwerker  
Delano

jongerenwerker  
Munise

jongerenwerker  
Steve


