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In omgeving Utrecht zijn er veel initiatieven
om jongeren te helpen hun plek te vinden in
de maatschappij. Zo zijn er bijvoorbeeld De
Jobhunters, Young Ambition, WIJZELF,
Werkpad en Emma at work. Vanuit de
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid
worden deze organisaties ondersteund om
jongeren een betere toekomst te kunnen
bieden. Maar waarin specialiseert elke
organisatie zich? Wat is de missie? Hoe
worden zoveel mogelijk behoeftes vervuld?
En welke mogelijkheden zijn er om samen te
werken?
Op dinsdag 29 mei organiseerde De Regionale
Aanpak Jeugdwerkloosheid een TOUR in
Nieuwegein en Bunnik, waar alle initiatieven
werden uitgenodigd, samen met personen van
RMC/Leerplicht, Werk en Inkomen,
Jongerenwerk en Centra voor Jeugd en Gezin/
Sociale teams/ Wijkteams om die vragen te
beantwoorden. Iedere organisatie gaf een
creatieve pitch om over te brengen wat zij
kunnen bieden. Na afloop kon iedereen in
gesprek gaan met collega’s en nieuwe
initiatieven, om een spinnenweb aan
connecties te kunnen leggen.
Als team gaven we de presentatie voor De
Jonge Krijger in regio Utrecht-Midden. We
begonnen met een illustratie om duidelijk te
maken hoe jongeren zich soms voelen:
Stelt u zich voor dat u op reis gaat
naar Namibië, een land in Afrika waar u nog
nooit bent geweest. U gaat hier niet naartoe
op vakantie, nee, u heeft geen verblijf en ook
geen idee hoe lang u hier moet blijven. Het
enige wat u weet, is dat u hier voorlopig moet
kunnen blijven en niet terug kan naar huis. Uw
behaalde diploma waar u heel hard voor heeft
gewerkt en uw werkervaring wordt COMPLEET
vergeten en is niks meer waard. U heeft geen
inkomen, geen huis en u heeft geen idee hoe

alle regelingen zijn in dit land. U kent de
regeringsvorm niet, u heeft geen paspoort en
loopt het risico elk moment weggestuurd te
worden. Denk eens na wat u zou doen om een
weg te vinden en een leven op te bouwen in dit
land. Waarschijnlijk heeft u een sterke
behoefte aan iemand die u hierbij hulp
aanbiedt. Iemand die u alle nodige informatie
geeft, samen met u een plan opstelt en
logische stappen met u bespreekt, zodat u
precies weet wat u moet doen om een bestaan
op te bouwen.

Na dit voorbeeld haalden we aan dat De Jonge
Krijger een gedeelte van deze hulp wil bieden.
Het gaat niet per se om mensen die niet uit
Nederland komen, want ook in Nederland
weten personen soms niet hoe alles werkt en
waar ze moeten beginnen met ‘leven’.
Vervolgens legden we uit wat wij aanboden en
hoe we dit aanpakken. Jongeren hebben
intensieve, persoonlijke begeleiding nodig.
Ook willen ze het gevoel hebben dat er aan ze
wordt gedacht, en dat ze er niet alleen voor
staan. Wij helpen jongeren tussen de 16 en 27
jaar die geen startkwalificatie hebben of te
maken hebben met multi-problematiek, of die
een opleiding doen maar op zoek zijn naar een
bijbaan voor inkomen, bij het vinden van een
passende en leuke opleiding, (bij)baan en/of
dagbesteding waardoor zij zich een echte
volledige burger voelen en trots kunnen zijn
op zichzelf en wat ze hebben bereikt. Dat
gevoel wil iedereen toch hebben?
Deze dag heeft veel resultaat opgeleverd voor
ons allemaal. We zijn in contact geraakt met

veel verschillende netwerkpartners die
interesse hadden in onze organisatie en zeker
gebruik wilden maken van onze diensten.
Velen hadden al jongeren op het oog. Veel
netwerkpartners hebben we al regelmatig aan
de telefoon gesproken en dan is het erg leuk
om nu een gezicht te hebben bij de persoon.
Heel leuk was ook dat er een werkplek werd
aangeboden in Houten om jongeren daar te
kunnen begeleiden en afspraken in te
plannen. Ook hebben de aanwezigen een
beter beeld gekregen van de missie en onze
manier van aanpakken. Zo hadden sommigen
het idee dat we vooral begeleiding gaven in
groepen in plaats van individueel, terwijl we
juist vooral op persoonlijk vlak ondersteuning
willen bieden. Gelukkig is dit nu wel voor
iedereen duidelijk. Het resultaat is echt iets
waar we blij mee kunnen zijn! We willen Lea
Luijten en Stefanie de Kleijn dan ook enorm
bedanken voor de organisatie.

