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 FACTSHEET 
 Almeerse jeugd in een kansrijke stad  



De Schoor, Welzijn in Almere, organiseert activiteiten voor het jonge kind 

(0-6 jaar), kinderen (6-12 jaar), tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-27 jaar) 

 

Onze visie op jeugd in een kansrijke stad 

 We benaderen jeugd in hun eigen leefwereld 

 Onbevooroordeeld mag iedereen meedoen  

 De jeugd krijgt speelruimte en mag fouten maken 

 Er is heldere begeleiding in een gemoedelijke en veilige sfeer 

 We maken persoonlijk contact vanuit de behoefte van de jeugd 

 De eigen kracht en talenten van jeugd en hun ouders staan voorop 

 

In een kansrijke stad… 

 Mag alle - ook kwetsbare - jeugd normaal opgroeien en meedoen 

 Zijn er voor hen voldoende laagdrempelige voorzieningen 

 Versterken professionals het gewone, dagelijkse leven van de jeugd 

 Werken professionals preventief door vroeg signalen op te pakken  

 Ondersteunen we ouders bij het opgroeien van hun kinderen 

 Horen en zien we de jeugd; we weten wie ze zijn  

 

Werken we aan de thema’s… 

 Ouderbetrokkenheid 

 Taalontwikkeling  

 Een gezonde leefstijl 

 Het tegengaan van kindarmoede via overerving 

 Ontwikkeling van sportieve- en culturele vaardigheden 

 Een veilige omgeving thuis, op straat, op school en op social media 

Beschermende factoren voor 
positieve ontwikkeling  

van jeugdigen 

 
1. Sociale binding 
2. Kansen voor betrokkenheid 
3. Prosociale normen 
4. Erkenning en waardering 

voor positief gedrag 
5. Steun van belangrijke vol-

wassenen in de omgeving 
6. Constructieve tijdsbesteding 
7. Competenties 
8. Cognitieve vaardigheden 
9. Schoolmotivatie 
10. Positieve identiteit 
 

Bron: www.nji.nl 

 

‘Bij Instapje begeleiden we ou-

ders en kinderen van 1 en 2 jaar 

bij de opvoeding en taalontwik-

keling. We doen dit door een half 

jaar lang op huisbezoek te gaan 

en verschillende thema’s te be-

handelen uit ons programma. 

Alles op een laagdrempelige en 

speelse manier om het voor ou-

ders en kind aantrekkelijk en leuk 

te maken. We spelen met materi-

alen die ik meeneem of lezen een 

boekje. Ondertussen reik ik ou-

ders handvatten aan hoe zij hier 

zelf ook iets mee kunnen doen.’ 

Karlijn Brouwer 
pedagogisch medewerker 

Op de volgende manier… 

Al onze activiteiten zetten we in als middel. Zo bereiken we de jeugd, 

maar ondertussen leren ze zoveel meer. We werken aan sociale omgangs-

vormen, zelfvertrouwen, het doorbreken van de armoedespiraal en ge-

zonde normen en waarden. Vanuit spel en een veilige plek nodigen we de 

jeugd uit zichzelf te zijn, zichzelf te ontdekken en hun leefwereld te verg-

roten. Tijdens de activiteiten voeren de professionals veel gesprekken, 

wat kostbare momenten zijn om te horen wat er in de levens van de jeugd 

speelt. Tevens biedt het kansen om de jeugd te laten zien hoe je met za-

ken om kunt gaan. Het luisteren naar de jeugd, het persoonlijke contact 

en de betekenisrelatie die daaruit voortvloeit, maken dat veel kinderen en 

jongeren de plek waar ze komen als tweede huis ervaren. Door in te 

zetten op het groepsdynamische proces, tegelijkertijd oog te hebben voor 

de individuen en iedereen het gevoel te geven erbij te horen, zien profes-

sionals de jeugd onder hun toeziend oog in hun zelfvertrouwen groeien. 

Door vanuit de zorgeloosheid van het spel aan te sluiten bij wat er leeft, 

uit te gaan van kansen en altijd aanwezig te zijn, bieden we de jeugd per-

spectief en voelen zij zich thuis in de wereld. Door de combinatie van deze 

aspecten maken we voor velen het verschil in hun leven. 

 

Onze visie en hoe we die vormgeven 



 

De effecten van onze inzet 

Met als effect… 

 Kansrijke buurten en wijken waar de jeugd zijn talenten kan ontwikkelen 

 Veilige buurten en wijken waar minder overlastgevend gedrag is 

 Een opvoedomgeving waar de jeugd dankzij preventie gezond kan opgroeien 

 

Met professionele sociaal werkers die…  

 De jeugd positief en persoonlijk benaderen 

 Langdurige vertrouwensrelaties met hen aangaan 

 Fungeren als betrokken rolmodellen 

 Dichtbij de jeugd staan en hen kansen geven 

 Bouwen aan netwerken en verbindingen leggen 

 Passie hebben voor jeugd 

 Kennis hebben van sub en straatculturen 

 Kennis hebben van pedagogiek, methodisch handelen en groepsdynamica 
 

In functies als buurtsportcoach, pedagogisch medewerker, kinderopbouwwerker, 

ambulant jongerenwerker, combinatiefunctionaris sport, coach VVE, kinderwerker 

en jongerenwerker. 

 

 

Bijna één op de tien 

jeugdigen tot en met 

23 jaar krijgt jeugdzorg.  

Daarom zijn goede ba-

sisvoorzieningen voor 

onze jeugd en positieve 

ondersteuning van vol-

wassenen in de omge-

ving zo belangrijk. 

Samen met 

Bibliotheek Kinderopvang Voorscholen  

Taalcentrum JGZ Primair Onderwijs Pro Almere 

Nautilus College VMCA Vitree Passend Onderwijs  

Voortgezet Onderwijs Kleur in Cultuur Stad &  

Natuur Wijkteams Jeugdagent Gemeente Almere 

HVA Windesheim Sportverenigingen Growing 

Green Cities Bureau Halt Humanitas Talent in  

Opleiding Kindervakantieland The Mall ROC e.a. 

Via projecten en activiteiten 

Pauzesport Budo Instapje Peuter- en kleutergym 

Jongerenraad  MiniSamenSpel Naschoolse  

activiteiten Jongeren Veilig Stashart Almere  

Opstapje Speeltuin Diversity/LHBT VVE Thuis  

Jeugdlanden Perfect Nina’s Opstap Vakantie  

activiteiten Themabijeenkomsten ouders Ik ben  

van mij! Workshops aan voorscholen Young  

Movement Huiswerkbegeleiding e.a. 

Aanwezig in de stad 

41 voorscholen 1 poppodium 12 brede scholen  

3 Jeugdlanden 4 Dagarrangementen  

4 Droomspeelbussen op 33 schoolpleinen  

1 Speelhaven 17 jongerenlocaties  

2 playgrounds 1 Learn2Work 18 buurtcentra  

2 schatkisten 74 hotspots waar ambulant  

jongerenwerkers monitoren 91 sportlocaties 

Met 6 teams van afdeling Jeugd 

Het Jonge Kind 13 medewerkers 6,4 fte 

Coaches VVE 8 medewerkers 5,2 fte 

Kinderwerk 33 medewerkers 19,8 fte 

Jongerenwerk 26 medewerkers 18,7 fte 

Sport 16 medewerkers 11,6 fte 

Poppodium de Meester 4 medewerkers 1,6 fte 

Totaal 100 medewerkers 63,4 fte 



 

Almeerse cijfers t.o.v. het Nederlandse gemiddelde 

 

Jeugdige  

bevolking 

Eenouder  

huishoudens 

Kinderen uit  

uitkeringsgezin  

Schoolverzuim 

 

Voortijdig  

schoolverlaten 

Jeugdreclassering 

 

Tienermoeders 

‘Wij ondersteunen kwetsbare jongeren in hun vrije tijd. 

Een eigen ontmoetingsruimte is cruciaal voor deze jon-

geren voor wie de pubertijd soms gepaard gaat met 

problemen en conflicten, thuis en op school. Wij weten 

de jongeren goed te bereiken door de juiste toon aan 

te slaan en in samenspraak met hen activiteiten te or-

ganiseren die er toe doen. En of het nu chillen, gamen, sporten of muziek maken 

is, het gaat erom dat we de jongeren leren kennen en steunen in hun weg naar 

zelfstandigheid.’           Referinio Plet - jongerenwerker 

In 2019 hebben circa 

5.500 kinderen en jon-

geren in totaal ruim 

270.000 keer deelge-

nomen aan activiteiten 

verspreid over 300 lo-

caties in de stad.  

Dit komt neer op bijna 

10% van de Almeerse 

jeugd. 

 

Nederland 22% 

Nederland 7,3% 

Nederland 7% 

Nederland 1,9% 

Nederland 2% 

Nederland 0,3% 

Nederland 0,39% 

 

Almere 26% 

Almere 12,2% 

Almere 8% 

Almere 3,8% 

Almere 2,5% 

Almere 0,5% 

Almere 0,56% 

 

20%  

67% 

14% 

100% 

25% 

67% 

44% 



 

Jeugdlocaties in beeld 

Voorscholen 

Buitenspeellocaties 

Dagarrangementen  

Brede Scholen 

Droomspeelbus 

Jongerenlocaties 

Monitor plekken 

Learn2Work 

Poppodium De Meester 

Buurtcentra 

Sportlocaties 

‘Natuurlijk biedt het kinderwerk allerlei leuke activiteiten aan en 

die zijn geen doel op zich, maar een middel voor het ontwikkelen 

van bijvoorbeeld sociale vaardigheden of het ontdekken en het 

ontwikkelen van talenten. Het kinderwerk geeft kinderen hand-

vatten om de cirkel van overerving te doorbreken. De overerving van armoede bijvoor-

beeld. We laten het belang van scholing en opleiding zien, maar ook dat het niet ver-

standig is om op je veertiende een kind te krijgen. Dit gebeurt natuurlijk met respect 

voor de kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Daarbij is een veilige en ver-

trouwde omgeving heel belangrijk.’ 

           Els Spraakman, teamleider Kinderwerk 


