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2016 stond voor R-Newt in het teken van de start van een nieuwe positionering en rol. In deze tijd, waarin de focus 

verschuift naar de voorkant en de verwachtingen hoog zijn, maar waarin ook de maatschappelijke spanningen punt 

van zorg zijn, zijn we gebaat bij een heldere plek. Een plek die meer ruimte biedt dan alleen het ingrijpen rondom 

jeugdoverlast en het kortdurend inzetten op basis van een tijdelijke extra opdracht. Een stevige en solide basis biedt 

meer perspectief en kwaliteit bij vroegsignalering en effectief preventief inzetten. We gaan daarbij uit van de kracht 

van jongerenwerk maar met partners: samen dus. 

We spraken veel en actief met de gemeente Dordrecht. Op 12 april trapten we af door alle betrokken ambtenaren 

uit te nodigen voor een kleine expertmeeting over het jongerenwerk, genaamd Beleef R-Newt. We wilden 

transparant delen hoe onze inzet eruitziet en deelden tegelijk ook graag de maatschappelijke trends die we zien en 

de knelpunten in de aanpak die we tegenkomen. Om gezamenlijk te kunnen besluiten waar het beter kan, wie het 

beter kan.   

In goed overleg en afstemming kwamen we tot een heldere opdracht voor 2017. Het was een positief en open 

proces. De inzet was een meer preventieve en duurzame rol voor jongerenwerk. Voorheen was de opdracht van het 

jongerenwerk voornamelijk gericht op de aanpak van overlast door jongeren. Deze overlast betekent vaak dat er op 

andere leefdomeinen dan alleen de straat ook wat aan de hand is. Door daarop in te steken, komen we tot 

effectievere oplossingen. 

In 2016 zetten we centraal in: Do It Yourself (DIY). Aan dit jaarverslag voegen we deze vlog toe. Een jong talent 

maakte in tien dagen een beeldverslag van wat zij tegenkwam bij R-Newt. DIY betekent ook: het loslaten en 

overlaten aan jongeren zelf, waar mogelijk. Met de vlog komt dit ook terug in dit jaarverslag. 

Floor van Berkel

Manager R-Newt Dordrecht

INLEIDING

SOCIAL DIY

Jongeren hebben graag contact met 

R-Newt. Gemiddeld gaven zij onze inzet een 

ruime 9!

https://youtu.be/0_8CjEhOR2w


TRENDS IN 2016

Oorzaken van radicaal gedrag. Dat heeft vaak te maken met het 

gevoel er niet bij te horen. En een gebrek aan kansen en 

perspectief. Het toont veel overeenkomsten met jongeren die 

kiezen voor het criminele pad waarbij een gebrek aan perspectief 

ook ten grondslag ligt. Gebrek aan perspectief en kansen roept 

een gevoel van uitsluiting op. Inzet op beschermende factoren is 

daarin effectief volgens o.a. het Nederlands Jeugdinstituut. 

Bijvoorbeeld de beschermende factor sociale binding: de 

emotionele band en commitment die iemand heeft met sociale 

relaties in het gezin, vriendengroep, school en wijk. Of 

bijvoorbeeld kansen voor betrokkenheid: uit onderzoek blijkt dat 

kinderen kansen moeten krijgen om een concrete betekenisvolle 

en gewaardeerde bijdrage te leveren aan verbanden waarvan zij 

deel uitmaken. Of: steun van belangrijke volwassenen in de 

omgeving (anders dan ouders). Uit onderzoek komt naar voren: 

kinderen met ondersteunende netwerken zijn veerkrachtiger, zijn 

beter bestand tegen stresserende omstandigheden. De 

beschermende werking van sociale netwerken is vooral 

aangetoond bij kinderen die zich in een situatie bevinden met vele 

risicofactoren voor een problematische opvoeding. Pink Hilverdink

(NJI) komt hierop terug in haar masterthesis waarvoor zij 

onderzoek deed in 2016 in Tilburg en Haarlem naar 

jongerenwerk.

We zagen een doorgaande opmars van maatschappelijke onrust, 

ongelijkheid en spanningen. Het heeft alles te maken met de huidige 

maatschappelijke context.  We zijn alert op de actualiteit en spelen daarop 

in. Van spanningen rondom de situatie in Turkije en de komst van 

opvanglocaties voor asielzoekers tot aan de resultaten van de verkiezingen 

per stembureau. 

We constateren dat radicalisering breder bekeken moet worden, niet alleen 

religieus. Er zijn meerdere vormen van radicaal gedrag waar we ons 

bewust van (moeten) zijn. We voeden ons met informatie van de straat 

maar ook uit relevante literatuur, artikelen of onderzoek.

Dit deden we in 2016:

 We waren present bij maatschappelijke debatten. Zo gaven we met 

onze expert (de-)radicalisering en polarisatie een lezing.

 We trainden netwerkpartners (bijvoorbeeld uit het onderwijs, de zorg 

en van de politie) op het vlak van radicalisering en polarisatie.

 Door theoretische kennis en praktijkkennis met elkaar te verbinden en 

een rol te pakken, bouwden we een flinke expertise op. We zijn nu een 

vraagbaak in het duiden van signalen rondom radicalisering in 

Dordrecht.

 Vanuit onze tak R-Newt Training & Advies verzorgden we ook diverse 

trainingen buiten Dordrecht. 

 We worden gezien als een belangrijke speler in het landelijke netwerk 

op het vlak van expertise rondom polarisatie, radicalisering, sociale 

onrust en maatschappelijke spanningen. Om die reden werden we ook 

vaker gevraagd mee te doen aan onderzoeken. 

 In 2016 verdiepten we ons nog meer in de oorzaak van radicaal 

gedrag. 



TRENDS IN 2016

Op de grote maatschappelijke thema’s 

pakken we in 2017 door. 

We zagen jongeren worstelen als burger in Nederland. Jongeren zijn op zoek naar 

meer duidelijkheid en maatschappelijke kaders. We zagen dat een bepaalde groep 

moeilijk aansluit bij onderwijs of werk. Het beeld kan ontstaan dat de problematiek 

eenzijdig te wijten is aan het ontbreken van motivatie bij de jongeren. En dat daaruit 

moeilijk gedrag voortkomt. Dat beeld klopt niet. Jongeren passen niet in het plaatje: te 

oud, te jong, ‘verkeerde’ achternaam, opleiding past niet voor de stage, ze krijgen 

geen VOG. Het keer op keer ‘falen in het systeem’ leidt tot een zorgelijke 

uitzichtloosheid. Jongeren staan op een T-splitsing en radicale keuzes lijken soms de 

enige oplossing. Denk aan criminaliteit of gelatenheid en vereenzaming. Dan is er 

meer nodig dan alleen het motiveren van deze groep jongeren. De kloof overbruggen, 

moeten we samen doen. Jongeren hebben gericht perspectief nodig, niet nog meer 

uitsluiting. 

Dit deden we in 2016:

 Met onze inzet creëerden we een belangrijke ingang bij scholen. Die ingang en 

samenwerking zijn voor ons van groot belang omdat juist de eerste, prille 

signalen op school naar boven komen. Het is belangrijk om er zo vroeg mogelijk 

bij te zijn. 2016 kenmerkte zich dan ook door meer samenwerking met het 

onderwijs.

We zagen heel veel power bij jongeren, ondanks de hobbels die er zijn op weg naar 

volwassenheid. We hebben vertrouwen in deze generatie jongeren. We zagen dat er 

jongeren zijn die maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. We zagen hoe 

flexibel en tolerant jongeren zijn. En dat er een grote bereidheid is om dit met elkaar 

op te lossen. 

Dit deden we in 2016:

 We zetten in op meiden uit de verschillende Dordtse wijken en namen met 

jongerenwerkers deel aan het onderzoek naar meidenwerk.

 We werkten met de inzet van rolmodellen, in zowel de studio als in City Trainers 

Cultuur. Zie ook de NJI-Publicatie Top tien positieve ontwikkeling jeugd (2013).



HUISVESTING

VEST 181

We richtten ons in 2016 ook op nieuwe huisvestiging per 1 januari 2017. 

We oriënteerden ons op de mogelijkheden die bij ons budget passen 

maar die vooral passen bij deze tijd en onze opdracht. De 

ontwikkelingen rondom ‘Jongeren op de Rit’ leken te leiden tot een 

bredere huisvestiging, maar van dat concept werd afgestapt. We kozen 

daarom voor een kleiner pand: huiselijk, laagdrempelig en met 

voldoende mogelijkheden voor jongeren om zich daar thuis te voelen: 

Vest 181.



ACTUELE 

ONTWIKKELINGEN

Jongeren op de Rit

R-Newt droeg actief bij aan de ontwikkeling, op uitvoerend 

en abstracter niveau. We namen deel aan het 

casusoverleg en later de ontwerpgroep. Onze bijdrage 

bestond uit het benoemen van de knelpunten bij het 

bereiken en ondersteunen van de doelgroep van 

‘Jongeren op de Rit’.

Ontwikkelingen Sociale Teams

R-Newt was gesprekspartner voor deze ontwikkeling. We 

maakten nieuwe afspraken voor het samenwerken met het 

Sociaal Team, ook in relatie tot ‘Jongeren op de Rit’. 

R-Newt streeft de eenduidige bejegening van het Dordts 

DNA na in de contacten met de jongeren en de 

hulpverleners: perspectief, transparant, respectvol en 

samenwerken. 

Protocol Veilig Jongerenwerk

Het is van belang om kaders te stellen aan de 

samenwerking tussen politie en jongerenwerk, met respect 

en begrip van en voor ieders rol. Dit hebben we enkele 

jaren geleden met elkaar vastgelegd in het  protocol ‘Veilig 

Jongerenwerk’. Dit document is echter wat van de radar 

verdwenen en aan vernieuwing toe. Zeker in deze tijd, 

waarin radicalisering en polarisatie toenemen en R-Newt

op dat vlak ook een specifieke taak heeft. ‘De ogen en 

oren van de stad zijn’ is een mooie en passende plek voor 

het jongerenwerk. 

Maar wel gericht op het verbeteren van kansen voor 

jongeren. Op het aan laten sluiten van jongeren die dat om 

wat voor reden dan ook lastig vinden. En om gelijke 

kansen voor elk kind, elke jongere te bevorderen. 

Binnen dat geheel moeten de positie en veiligheid van de 

jongerenwerker goed worden geborgd. Met heldere 

afspraken die voor alle relevante partijen duidelijk zijn. En 

dus zijn we gestart met het protocol 2.0.

Polarisatie/sociale stabiliteit en maatschappelijke  

spanningen/radicalisering

We investeerden organisatiebreed in kennis en het 

landelijke netwerk rond deze problematiek. Dat deden we 

samen met een externe deskundige op het gebied van de 

islam (een theoloog). Vanuit Dordrecht zijn twee werkers 

betrokken bij het overstijgende expertiseteam. De opgave 

is breder dan alleen de radicalisering vanuit islam op 

religieuze ideologie. We zien toenemende polarisatie en 

diverse spanningen tussen groepen, waaronder ook 

binnen de Turkse gemeenschap. We informeerden diverse 

netwerken, verzorgden een training (onder andere aan 

politie, gemeente en zorgpartners) en organiseerden de 

bijeenkomst ‘Bekend maakt Bemind’ op 16 april 

in de Koloriet (foto).

Een partner over R-Newt: 

“Jullie hebben fantastische werkers!”

R-Newt krijgt van partners een 7,7!



ACTUELE

ONTWIKKELINGEN

Sterk meidenwerk

R-Newt neemt deel aan het grootschalige landelijke 

onderzoek naar de effectiviteit van meidenwerk. Het is een 

onderzoek van Youthspot onder leiding van de lector 

jongerenwerk. Hoe draagt meidenwerk bij aan het 

versterken van de eigen kracht van meiden? 

Begin 2017 is de fase van dataverzameling afgesloten. In 

de eerste helft van dit jaar verwachten we de eerste 

onderzoeksresultaten.  

Een vrijwilligersorganisatie over 

R-Newt: “Wij werken graag samen 

met het jongerenwerk.”

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! 

Het is een fantastisch programma!”

Een jongere: “Dankzij R-Newt heb 

ik weer een opleiding.”



OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

We spraken jongeren aan op grensoverschrijdend gedrag, 

motiveerden jongeren om hulp te accepteren en toe te leiden 

en motiveerden ze om zich positief te ontwikkelen. Dat doen 

we wijkgericht in drie gebieden: Centrum, West en Oost. We 

hebben daarbij oog voor de ‘wijkse maat’. De wijk is het 

startpunt van ons reguliere preventieve werk. Ook pakken we 

stedelijk zaken op, zoals de inzet van R-Newt+, 

talentontwikkeling en toeleiding naar zorg. 

Wijkgericht werken

Naast de inzet op geprioriteerde groepen en gebieden,  

richtten wij ons vanuit de wijkinzet op jongeren in de 

openbare ruimte. We noemen dit zo omdat niet alle jongeren 

op straat overlast veroorzaken. We werken in heel Dordrecht 

present op straat om groepen vroegtijdig te signaleren. We 

investeren in een positief contact als er nog niets aan de 

hand is. Zodat wanneer er een onwenselijke situatie ontstaat, 

we adequaat kunnen de-escaleren: snel de angel halen uit 

ongewenste situaties of dreigende ongewenste situaties 

afbuigen.  

Hier geven we een korte typering per gebied. Verderop in 

deze rapportage gaan we dieper in op bereikte resultaten in 

de wijken. 

Centrum

In het centrum focussen we ons met name op de Lijnbaan en 

Vogelbuurt. Door de aanpak van overlast en ondermijning, 

waarin ook R-Newt participeert, nam veel overlast af. In beide 

gebieden zetten we veel extra in, deels door jongeren 

individueel te coachen.

We maakten in 2016 een analyse van de groepen die zich in 

de Vogelbuurt en Lijnbaan ophouden. De groepen die we hier 

treffen, veroorzaken niet per definitie overlast. Wel valt het op 

dat het vaak gaat over ‘straatgesocialiseerde’ 

jongerengroepen met diverse problematieken. We zien in de 

Vogelbuurt (Halmaheiraplein) en in mindere mate bij de 

Lijnbaan jonge groepjes rondhangen: de nieuwe aanwas. 

Sinds afgelopen jaar investeren we in deze groepjes. Zo 

zetten we meer aan ‘de voorkant’ in en versterken we ons 

preventieve werk. Dit zetten we door in 2017. 

Een partner over R-Newt: “Blijf doen waar 

jullie goed in zijn: de oren en ogen van de 

wijk.”



OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

West

Net als in voorgaande jaren, werkten we in 2016 goed samen 

met het Jeugdteam in Dordt West. We trokken samen op bij 

het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding, stageplekken 

en participatieprojecten voor de gezamenlijke doelgroep. Zo 

traden jongeren van Beat the Macho op bij de ouderavond 

van het Jeugdteam in de Crabbehoeve, gingen we met een 

groep eten en midgetgolfen en gingen we met het project ‘Ik 

ben geweldig’ naar Maastricht. 

Ook verwees het Jeugdteam jongeren door naar onze 

weerbaarheidstraining aan de Brouwersdijk in Oud-Krispijn. 

Iedere donderdagmiddag volgden jongeren vanaf 15 jaar een 

kickbokstraining met rots- en waterelementen, waarbij de 

focus lag op sociale weerbaarheid. 

Oost

In Oost zetten we voornamelijk in op Sterrenburg en 

Stadspolders. In Sterrenburg met extra aandacht voor de 

groepsaanpak en daarnaast activiteiten op het gebied van 

vrijetijdsbesteding. In Sterrenburg gebruikten we elke vrijdag 

De Plint, in Stadspolders werkten we vooral ambulant. Ook 

voerden we hier enkele individuele begeleidingen uit. 

Er zijn twee hotspots: aantrekkelijke plekken voor jongeren 

om te ontmoeten. Dat zijn het Cruyff Court en het Koeienveld. 

Op beide locaties zien we veel verschillende groepjes en 

organiseren we activiteiten. Via deze activiteiten investeren 

we in het contact met deze groepen. 



OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

Present werken

Presentie is en blijft de basis van het jongerenwerk. We houden de drempel laag, stappen eropaf en maken de connectie. 

Omdat we present zijn, zijn we de ogen en oren van de stad. En omdat we een relatie aangaan bij presentie, kunnen we 

goed inspelen op jeugdoverlast. Om een beeld te geven: op de plattegrond hieronder geven we de locaties weer die we 

met ons straatwerk aandoen. We laten hiermee zien dat we wijkgericht werken en op veel plekken komen. Dit doen we 

informatie- en vraaggestuurd, op basis van kennis die we hebben over het bewegen van jeugd door de wijk en op basis 

van kennis via partners. 

Als je op de afbeelding klikt, kun je de plattegrond interactief bekijken en inzoomen per locatie.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Pjtq4wEL8N6o0Y7EcORcrCoawU4
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Pjtq4wEL8N6o0Y7EcORcrCoawU4


OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

R-Newt+

Naast de preventieve reguliere inzet, introduceerden we in 

2016 de Dordtse variant van werkwijze R-Newt+. R-Newt+ is 

een succesvolle werkwijze uit Tilburg. We gaven de R-Newt+ 

werkwijze vorm vanuit een stedelijk karakter. Want jongeren 

zijn mobiel en blijven niet binnen de wijkgrenzen: ze bewegen 

zich door heel Dordrecht. Het is noodzakelijk om goed mee te 

kunnen bewegen met de dynamiek van jongeren(groepen). 

Daarom kiezen we voor een stedelijke inzet, een flexibele 

werkwijze naast de basiswerkers in de wijken. Zodat de rollen 

binnen R-Newt maximaal worden benut. 

We geven ook graag een stedelijk beeld om te kunnen duiden 

hoe groepen zich bewegen. Onze inzet beweegt 

noodzakelijkerwijs mee. In 2016 zetten we op incidentele 

basis in op geoormerkte urgentiegebieden of -groepen. In 

2017 is het structureler mogelijk de R-Newt+ werkwijze vorm 

te geven. Door wel op opgaves vanuit de wijk in te zetten 

maar op structurele basis, wat mee bewegen voldoende 

faciliteert. Zo zetten we in op de Lijnbaan/Vogelbuurt, een 

urgente situatie zoals in Krispijn of gericht op een groep zoals 

in Sterrenburg. In 2017 geven we hier in de extra wijkinzet 

vorm aan. 

In 2016 onderzocht Bureau Alpha de werkwijze en het effect 

van de inzet van R-Newt+: R-Newt+ in Tilburg: Resultaten 

van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van 

jeugdoverlast.  Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk 

met bewoners en ketenpartners. Klik hier voor de 

belangrijkste conclusies en het volledige onderzoek. 

Sterrenburg

De inzet in Sterrenburg was verdeeld over onze reguliere inzet en 

de extra opdracht gericht op de Sterrenburggroep. Deze liggen in 

elkaars verlengde. Onze reguliere opdracht is de ogen en oren in 

de wijk zijn, door presentie, talentontwikkeling en 

motivatietrajecten. We zetten hier diverse interventies voor in 

zoals buurtbemiddeling en de Citytrainers Cultuur. Ook 

organiseren we kleine evenementen in de wijk en creëren we 

ontmoetingsmomenten in de vrije tijd van jongeren, bijvoorbeeld 

in De Plint. De jongeren kookten en aten hier verschillende keren 

samen. Het is een gezellig moment met de jongeren maar we 

gebruiken dit ook als middel. Om met jongeren in gesprek te gaan 

over gezonde voeding, omgaan met geld, planning, etc. Als groep 

werken we aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden,  

samenwerken en communiceren. 

Ook zetten we jongeren in om pleinactiviteiten te organiseren voor 

kinderen uit de buurt. We kozen er bewust voor om wekelijks een 

heel laagdrempelige ontmoeting te faciliteren. Een analyse is voor 

ons aanleiding om in te zetten op de jongeren rondom deze 

groep. De contacten zijn goed, er is vertrouwen in de werkers, 

wat maakt dat we gericht en preventief kunnen interveniëren op 

een persoon. Waarbij we uiteraard afstemmen met het netwerk, in 

deze situatie is dat specifiek ook het Zorg- en Veiligheidshuis. 

http://r-newt.nl/algemeen/resultaten-vijf-jaar-bouwen-aan-nieuwe-aanpak-jeugdoverlast/


OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

Talentbenadering, alternatieve routes en perspectief

We richten ons op wat jongeren wel kunnen in plaats van op 

wat allemaal fout gaat, geheel in de lijn van positief 

jeugdbeleid. Daar koppelen we gericht leermomenten aan 

(succeservaringen). Vanuit daar krijgen we jongeren weer 

aan de slag. Onderzoek wijst uit dat deze aanpak werkt. 

Onze talentbenadering zet in op een actieve houding van 

jongeren. We stimuleren jongeren om mee te doen aan de 

maatschappij en kneden ze tot zelfstandige, ondernemende, 

volwassen burgers. Vanuit de talentbenadering betekent 

meedoen ook: iets bijdragen aan de (leef)omgeving. Dit is niet 

altijd wijkgericht maar ook stedelijk georiënteerd. De 

talentbenadering is gestoeld op het doen toenemen van 

beschermende factoren zoals geformuleerd door het 

Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl). Met deze benadering 

hebben jongeren minder de neiging om overlast in de wijk te 

veroorzaken. Bovendien heeft het voor jongeren 

consequenties binnen de benadering wanneer ze dat wel 

doen. 

We zien dat jongeren met name uitvallen op houding en 

gedrag (sociale competenties). De talentbenadering is erop 

gericht dat jongeren leren in de praktijk, op sociaal vlak in het 

gewone leven, op straat, met elkaar. We richten ons op 

vaardigheden die passen binnen het concept van de 21th 

century skills: vaardigheden die zijn geformuleerd binnen het 

vernieuwende onderwijs en die van belang zijn voor de 

volwassenen van de toekomst: de jongeren van nu. De 

beloning voor jongeren: een leerbewijs, het bewijs dat je bij 

R-Newt bent gegroeid door zelf te werken aan houding en 

gedrag. 

Onze visie is dat je met de ontwikkeling die je bij ons hebt 

doorgemaakt, een bewijs krijgt dat ook voor onderwijs en 

arbeid waarde heeft. Met een leerbewijs op zak laat je zien 

dat je een bepaald niveau hebt behaald op het vlak van de 

21th century skills, met name rondom sociale competenties.

R-Newt Studio: 

• Een veilige ruimte om te experimenteren met rap, zang en 

muziek.

• Het verbreden van het netwerk van jongeren.

• Leren samenwerken.

• Vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van 

muziek, produceren, rap maar ook op sociaal gebied.

• Vergroten van het zelfvertrouwen.

• Vergroten van het wereldbeeld. 

Vanuit het Jeugdteam West werken we samen aan de begeleiding 

van jongeren waar vragen over zijn. Hebben de jongeren affiniteit 

met muziek? Dan sluiten ze met hen bij een activiteit van R-Newt

aan, zoals Beat the Macho of R-Newt Studio. Door aan te sluiten 

bij de interesses en leefwereld van de jongeren, verloopt de 

begeleiding mogelijk ook efficiënter. Naast het Jeugdteam sloten 

ook begeleiders van onder andere KompAss, Drechtster én 

ouders zich aan bij activiteiten.



OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

Studenten van de Entree opleiding

R-Newt biedt stageplaatsen aan studenten van de Entree 

opleiding. In een veilige en sociaal stimulerende omgeving 

werken jongeren aan hun competenties. Door positief aan 

de slag te gaan en te richten op maatwerktrajecten voor 

deze jongeren, kunnen zij stappen maken. We boden 

diverse activiteiten, theorieprogramma’s en projecten aan. 

De jongeren kregen een training op het gebied van 

gesprekstechnieken (jongerenbuurtbemiddeling), 

debatteren, argumenteren en financiën. Daarmee bereikten 

we onder meer: 

• Verbetering van sociale competenties (afspraken 

nakomen, communicatievaardigheden).

• Meer bewustzijn van eigen talenten en aandeel bij 

samenwerking met anderen.

• Meer zelfstandigheid (zelfstandig activiteiten 

organiseren en uitvoeren).

Meidenwerk

Het meidenwerk organiseren we stedelijk. Meidenwerk richt 

zich op het empoweren en coachen van meiden van 15 tot 

en met 25 jaar. De doelgroep bestaat uit alleenstaande 

moeders, meiden die woonachtig zijn in 

jeugdzorginstellingen en meiden waarbij het thuis niet zo 

lekker gaat. Elke bijeenkomst is opgebouwd met vaste 

onderdelen: gezamenlijk eten, sociaal netwerk verstevigen 

en themagerichte educatie. Veel meiden kampten met veel 

sociaal emotionele problemen. Waardoor ze vaak ook 

uitvielen op school, vanwege onder andere therapieën. 

Tijdens de activiteit hebben de meiden veel plezier met 

elkaar en sluiten ze nieuwe sociale contacten. Deze 

contacten zijn zeer waardevol en leerzaam voor de 

deelnemers.  Buiten de bijeenkomsten om zoeken de 

meiden elkaar op en ondersteunen ze elkaar in hun 

dagelijkse leven. Ze passen bijvoorbeeld op elkaars 

kinderen en geven elkaar adviezen. 

Meiden geven de activiteit een ruim voldoende en ervaren 

de activiteit als rustpunt in de week. De meeste meiden 

hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze willen 

zich graag inzetten maar zijn te vaak afgewezen. Hier richt 

het meidenwerk zich de komende tijd op. R-Newt is met zijn 

meidenwerkers, naast tal van andere werkveldorganisaties, 

onderdeel van het landelijke onderzoek naar de effectiviteit 

van de inzet van meidenwerk door Youthspot. 

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

WE CAN YOUNG

R-Newt voert al enkele jaren het landelijke programma WE CAN 

YOUNG uit. WE CAN YOUNG is er om:

• Jongeren sociaal weerbaar te maken.

• Preventieve campagnes en activiteiten te ontwikkelen met en 

door jongeren.

• Jongeren bewust te maken van en te behoeden voor gevaren 

(o.a. sexting, seksueel gezond opgroeien, gezond eten, drank & 

drugs).

• Jongeren kansen te bieden en de juiste informatie verstrekken.

Resultaten:

• Programma Beat the Macho en Lefgozers.

• Twee gecertificeerde jongerenwerkers als trainer in het  

vlaggensysteem.

• Borgingsplan voor 2017.

• Bitterballenborrel.

• Actiever online met preventieve informatie verspreiden.

• Aftrap basistraining vlaggensysteem aan jongerenwerkers.

• Twee denktankbijeenkomsten.

• Twee online filmpjes.

• Deelname overleg social media gemeente.



Preventieve individuele ondersteuning en toeleiding 

naar zorg

Over het algemeen vinden ouders en jongeren de 

bestaande loketten voor toegang tot zorg en 

ondersteuning. De jongeren en gezinnen die het niet 

weten of willen, juist diegenen die verhoogde risico’s 

hebben, vallen echter al snel uit. Ze mijden zorg en 

komen via andere kanalen naar voren: op straat bij 

overlast, op school door uitval. 

R-Newt werkt in de leefwereld van jongeren. Met onze 

werkwijze hebben we een groot positief bereik. Door 

present te werken en contact te leggen met de jongeren, 

signaleren we zaken vroeg. R-Newt richt zich op de 

eigen kracht van jongeren, op zelfredzaamheid. Wanneer 

we signaleren dat de oplossing van ‘eigen kracht’ niet 

werkt, schakelen we het netwerk of specifieke partners 

in. We motiveren jongeren tot actie en het aanwenden 

van de eigen kracht. 

In samenwerking met onze partners pakken we de 

problemen graag in een vroeg stadium aan, zo integraal 

mogelijk. We kunnen parallel werken aan de 

zorgtrajecten en jongeren motiveren om hulp te 

aanvaarden en vol te houden. Omdat het jongerenwerk 

vaak nog wel een ingang heeft naar jongeren en vaak 

fungeert als vertrouwenspersoon, ligt hier voor ons een 

bemiddelende rol tussen hulpverlening en jongere. 

R-Newt begeleidde in 2016 tientallen jongeren op 

individuele basis. Daarbij werkten we grotendeels 

integraal samen met: 

• Humanitas

• Dienst Gezondheid en Jeugd

• ZOW

• Yulius

• Flexus Jeugdplein

• Werkmakelaar, Sociaal Team

• Trivium

• Reclassering

• Onderwijs

• JPT

• Wijkagent

• Jeugdbescherming

• Leerplicht

• Zorg- en Veiligheidshuis.

Problemen spelen zich met name af op het gebied van 

school (geen onderwijs volgen), werk (geen werk 

hebben), schulden, sporten, thuissituatie en huisvesting. 

OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016



OPGAVES IN DE 

WIJKEN IN 2016

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

R-Newt Online:   jeugd en online media

Met R-Newt Online creëren we een aansprekende leefwereld voor jongeren,  waarin wij kunnen informeren, 

communiceren en bewustwording bewerkstelligen. Met R-Newt Online:

• Maken we jongeren wegwijs in zowel de kansen als gevaren van de digitale wereld (mediawijsheid).

• Maken we jongeren digitaal vaardig, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

• Laten we jongeren experimenteren binnen de digitale werkateliers.

• Brengen we actualiteit, infotainment, human interest, trends en humor onder de aandacht bij jongeren, 

door jongeren.

De groep van R-Newt Online bestaat uit jonge, talentvolle videomakers, geïnteresseerde jongeren en 

studenten van multimediagerichte opleidingen. We werken vanuit het ‘learning by doing-principe’ om kennis 

te delen, te netwerken en te leren van elkaar, met ondersteuning door professionals. Naast het maken van 

video’s, organiseren wij maandelijks een digitaal werkatelier waar jongeren van buiten de redactie kennis 

kunnen maken met elkaar, kennis kunnen overdragen en samenwerken. 

Resultaten in 2016:

• Vijf bijeenkomsten in het najaar met bekende vloggers uit Dordrecht.

• Er is draagvlak onder jongeren.

• Jongeren dachten mee met het format. 

• Jongeren zijn uitgedaagd om video’s te maken.

Klik hier voor de vlogversie van dit jaarverslag. 

https://youtu.be/0_8CjEhOR2w


Scholingsbeleid

R-Newt haakt aan het brede scholingsbeleid van ContourdeTwern, dat we in 2016 verder ontwikkelden. Het 

scholingsbeleid is gericht op het faciliteren van werknemers om gezond, gemotiveerd, competent en flexibel mee te 

kunnen bewegen met de arbeidsmarkt en met ontwikkelingen in en rond de organisatie. Gedeelde 

verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever spelen hierbij een belangrijke rol.

Landelijke expertise: deelname en bijdrage aan conferenties en meetings. We namen onder andere deel aan:

• Kracht van het meidenwerk van de Hogeschool van Amsterdam (22 maart).

• Kick-off vervolgonderzoek sterk meidenwerk, Hogeschool van Amsterdam op 20 mei.

• Met twee meiden naar het onderzoek over sterk meidenwerk, Hogeschool van Amsterdam op 2 september.

• Terugkomdag train-de-trainer vlaggensysteem van Movisie in Utrecht (3 september).

• Werkatelier van WE CAN YOUNG, Hogeschool Utrecht op 22 november.

Wij verzorgden de volgende workshops en presentaties: 

• Workshop WE CAN YOUNG op het Da Vinci College, locatie Patersweg Entree op 8 maart (internationale 

vrouwendag).

• Drie introductieworkshops jongerenbuurtbemiddeling aan (entree)stagiairs, in maart en april.

• Een workshop solliciteren en cv maken voor jongeren, op 6 september.

• Een workshop vlaggensysteem voor jongeren van Trivium Lindenhof (6 december).

DESKUNDIG

PERSONEEL



DESKUNDIG

PERSONEEL

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

ContourdeTwern heeft de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling opgenomen in de personele regelingen. 

De meldcode ondersteunt beroepskrachten bij de omgang 

met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode bestaat uit een stappenplan. Dit stappenplan 

leidt de beroepskracht door het proces vanaf het moment 

dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een 

beslissing neemt over het doen van een melding. In deze 

meldcode beschrijft ContourdeTwern welke handelswijze zij 

van de medewerkers verwacht.

De meldcode bestaat uit vijf stappen: 

Stap 1: Vermoeden en overleg.

Stap 2: Nader onderzoek, collegiale consultatie.

Stap 3: Gesprek met de cliënt.

Stap 4: Besluitvorming.

Stap 5: Melden of zelf hulp organiseren.

Kwaliteitscertificering

Sinds 2014 beschikt ContourdeTwern over een certificaat 

op basis van NEN 15224 (voorheen HKZ certificering). 

Ieder jaar voeren we interne en externe audits uit om onze 

kwaliteit mede op peil te houden.

Interne bezinning

In november hield R-Newt een maand van interne 

bezinning. Er zijn veel ontwikkelingen in het veld rondom 

R-Newt. Dat merken onze werkers ook. Waar elk domein 

aan het reorganiseren is, kun je constateren dat de rust niet 

altijd in de routes zit. Tegelijk veranderden we, in opmaat 

naar de nieuwe opdracht, ook intern. We beschrijven 

werkprocessen en namen onze inzet onder de loep: wie 

komt waar het best tot zijn of haar recht? Tijd voor aandacht 

voor het team en voor de personen in het team. We trokken 

een dag uit om met het team aan de slag te gaan. We 

zoomden in op onder andere de samenwerking in het team, 

het persoonlijk functioneren, ambities, wensen, gemis en de 

opgave voor R-Newt. Hieruit kwamen acties voort die zich 

vooral richten op transparantie, taakstellingen en interne 

communicatie.
Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”
Jongerenbuurtbemiddeling

In 2016 bracht jongerenbuurtbemiddeling samen met vrijwilligers drie nieuwsbrieven uit.  Ze bemiddelden in diverse 

casussen als neutrale partij. Nieuw waren de borrels voor vrijwilligers, die in het teken staan van ontmoeting, 

vernieuwing en ontwikkeling. Dit kwam in plaats van de bekende deskundigheidsbevorderingen. De nieuwe aanpak van 

jongerenbuurtbemiddeling (R-Connect) wordt voorbereid. We kijken daarbij naar een efficiëntere manier van de 

uitvoering van bemiddeling bij overlast waarbij jongeren een rol spelen.



In dit jaarverslag zijn projecten gehighlight.  Over deze projecten is meer informatie op te vragen. Maar ook voor 

andere vragen staan we open. Neem gerust contact met ons op!

Floor van Berkel

Manager R-Newt Dordrecht

078 632 41 00

06 303 12 736

floor@r-newt.nl

COLOFON


