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Dit is het jaarverslag van R-Newt. We kijken wederom terug op een dynamisch jaar. Omdat het gehele 

domein in ontwikkeling is, blijft het vragen om enerzijds een interne bezinning. Worden we niet te veel 

meegezogen in de ontwikkelingen rondom de jeugdzorg? Hoe houden we onze corebusiness en kracht 

scherp, als de vragen vanuit het netwerk (afschaling) toenemend zijn en we de complexiteit aan de voorkant 

van de samenleving duidelijk zien toenemen? En aan de andere kant doet dit een appèl op onze primaire 

kracht: meebewegen en aangesloten blijven. 

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren, dan zie ik dat een aantal thema’s stevig aandacht blijven vragen. Met 

stip op 1: de inclusieve samenleving met gelijke kansen voor elk kind en elke jongere. Daar zijn we nog niet, 

dat is duidelijk. Ik beschouw het als onze missie daar aandacht voor te blijven vragen. En ook om daar, actief 

en met jongeren en partners, oplossingen voor te vinden. 

Aan de ene kant baart het ons zorgen, die verharding in de samenleving. De tolerantie die afneemt op een 

aantal thema’s. Aan de andere kant zien we bij jongeren zelf juist de kracht en flexibiliteit om daar heel goed 

mee om te gaan. We zien ook een generatie van de toekomst die bijna met een vanzelfsprekende en 

geruststellende zorgeloosheid om kan gaan met thema’s als integratie en perspectief. De sociale veerkracht 

is vaak groot. Zeker wanneer jongeren worden aangesproken op wat zij wel kunnen in plaats op van wat 

allemaal niet kan. Met een beetje ruimte komt er letterlijk plek voor een positieve koers. 
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Netwerkpartners geven R-Newt een 8!

“Erg blij met het werk van R-Newt hier op school.” 

– Schakelcollege Tilburg

“De samenwerking is goed en kan wat mij 

betreft nog verder worden uitgebreid. Zeker 

gezien de populatie waar R-Newt mee optrekt.” 

– Indigo (GGz Breburg)

Jongeren geven R-Newt een 8,6! 

“Door de jongerenwerker eet ik steeds meer 

dingen die ik eerst niet at. En mijn gedrag is veel 

beter op school en buiten.” – Een jongere over 

R-Sport 

“Het is altijd gezellig en iedereen wordt met 

respect behandeld. Je kan hier jezelf zijn.” –

Een jongere over de studio



In dit jaarverslag kijken we naar onze inzet en besteden we daarmee tegelijk aandacht 

aan waar het niet vanzelfsprekend goed of positief loopt. Dat is onze opdracht: daar zijn 

waar het nodig is en jongeren of ouders voorzien van dat steuntje in de rug dat nodig is. 

Soms is dat intensief, soms kan dat licht. Het is van belang om te weten dat R-Newt de 

opdracht heeft om te werken met risicojeugd. Dat is zo’n 10% van alle jongeren in Tilburg. 

In onze basiswerkwijze gaan we uit van vertrouwen, echt contact, kijken naar talent maar 

ook gericht grenzen stellen aan gedrag, van integraliteit in aanpak en vanuit eigen kracht. 

We werken als vanzelfsprekend met rolmodellen en vrijwilligers. Alhoewel we die 

begrippen in de praktijk meestal niet hanteren. De basis is dat we uitgaan van de jongere 

zelf, de vraag die zij hebben, de drive die zij op kunnen brengen om iets tot stand te 

brengen. De vraag van ouders en netwerk neemt daarbij weer toe in 2016. 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. 

DIY: de kracht van de woorden doen en zelf

Als het gaat om het meten van effecten in jongerenwerk, blijft het noodzakelijk om 

verhalen te vertellen. Cijfers alleen zeggen onvoldoende. We gaan uit van Sociale 

Veerkracht. En DIY. Dat zullen we meer laten zien, ook buiten de rapportage om. Zo 

organiseerden we in 2016 twee expertmeetings (één landelijk en Europees samen met het 

NJI en één voor lokale opdrachtgevers) en gaven we diverse trainingen, presentaties en 

lezingen. Door werkers en zoveel mogelijk met jongeren. In 2016 participeerde R-Newt in 

divers onderzoek maar gaven we ook opdracht tot onderzoek. Zo onderzocht een extern 

bureau de werkwijze van R-Newt+, onze inzet op jeugdoverlast.

Ik hoop dat het lezen van dit verslag leidt tot een goed beeld van R-Newt of aanleiding 

geeft tot een bezoek aan R-Newt. We verwelkomen u graag. 

Floor van Berkel

Manager R-Newt Tilburg
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In dit jaarverslag zijn projecten 

gehighlight. Over deze projecten is 

meer informatie op te vragen. Maar 

ook voor andere vragen staan we 

open. In het colofon staan onze 

contactgegevens.

“Zo doorgaan!” – Een 

omgevingsmanager van Gemeente 

Tilburg

“Het is een goed geoliede machine.” 

– Een vrijwilliger over OPEN DiZz

https://youtu.be/T7IW1WEkPN4


TRENDS IN 2016

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 investeerden preventief rondom de 

opvanglocaties en huisvesting van nieuwkomers. 

• We waren present bij maatschappelijke debatten. 

Zo gaven we met onze expert deradicalisering en 

polarisatie een lezing in de Kennismakerij.  

• We trainden meer dan honderd netwerkpartners 

op het vlak van radicalisering en polarisatie, 

bijvoorbeeld uit het onderwijs, politie, het 

zorgdomein, de Toegang en Buurtsport.

• R-Newt is kartrekker van het netwerk SOMS 

(Sociale Onrust en Maatschappelijke Spanningen) 

in opdracht van de gemeente Tilburg.

• 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 Tilburg.

• Vanuit onze tak R-Newt Training & Advies 

verzorgden we ook diverse trainingen buiten 

Tilburg.

• 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 

worden we ook vaker gevraagd mee te doen aan 

onderzoeken. 

• In 2016 verdiepten we ons nog meer in de 

oorzaak van radicaal gedrag. 

“Erg fijn dat er steeds meer samenwerking is 

tussen scholen en R-Newt. Dat is een 

meerwaarde en bijdrage aan het voorkomen 

van VSV.” – Route 35

“Veel kennis, gezond kritisch en 

oplossingsgericht. Onmisbaar in de 

samenwerking.” – Coördinator jeugdgroepen, 

Gemeente Tilburg
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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.

“De jongerenwerker is ten alle tijden bereikbaar en 

kan mijn zoon, die hij begeleidt, heel goed 

spiegelen. Communicatie is open en helder. Fijne 

manier van werken.” – een ouder

“Ik voel me altijd welkom en vooral als je in de 

problemen zit.” – Een jongere over zijn 

motivatietraject

“Goede medewerkers, een luisterend oor, 

scherp inzicht en altijd vrolijk.” – een 

stagiaire



TRENDS IN 2016

We zagen jongeren worstelen als burger in 

Nederland. Jongeren zijn op zoek naar meer 

duidelijkheid en maatschappelijke kaders. We zien 

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: van Route 

35, MBO Xp tot trainingen en inzet met en op het 

VO. We zijn meer een partner geworden.

• We zetten in op de talenten van jongeren en 

ondersteunden om actief en gemotiveerd te 

worden en te blijven. In de vlog die bij dit 

jaarverslag hoort, zijn talloze voorbeelden hiervan 

te zien. Verderop vertellen we meer over onze 

inzet op talent en perspectief.

• We zagen ook een verdere doorontwikkeling van 

de Toegang. Dat leidde er toe dat veel meer 

afschaalvragen op R-Newt afkomen. De 

samenwerking met de Toegang op het vlak van 

jeugd pakten we in 2016 verder op. Daar plukken 

we in 2017 al de vruchten van. Zo haken 

toegangsmedewerkers met expertise jeugd en 

jongerenwerkers meer bij elkaar aan. En is de 

Toegang intensiever vertegenwoordigd in de 

hotspot. Daarover op de volgende pagina’s meer. 

“Steeds meer samenwerking: erg positief 

over!” - Reeshofcollege

“De samenwerking is nu optimaal, ik ben 

tevreden.” – Een huismeester van 

WonenBreburg
“Vriendelijke mensen!”- een jongere 

uit West



TRENDS IN 2016

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 zien dat er jongeren zijn die maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. We zien hoe 

flexibel en tolerant jongeren zijn. En dat er een grote bereidheid is om dit met elkaar op te lossen. Dit moeten we niet 

vergeten. Daarnaast zien we dat er steeds meer ruimte komt om te experimenteren met alternatieve leerroutes zoals Wie Wil 

Jij Zijn? en Chef’s Level. 

Dit deden we in 2016:

• Tijdens de Tilburgse Kermis organiseerden jongeren met ondersteuning van R-Newt de campagne ‘Held Van De Dag 

013’:  

• De eerste lichting van Chef’s Level studeerde af. 

• We ondersteunden jongeren die dagelijks stappen maken om weer op de rit te komen. 



Een stevigere sociale basis vraagt iets van ons allemaal. Zoals eigen 

verantwoordelijkheid nemen, tolerantie en respect hebben voor elkaar. Er 

wordt meer investering verwacht. Niet iedereen zit daar nu op te wachten. 

Je hebt ouders en jongeren die dit wel kunnen en ouders en jongeren die 

daar moeite mee hebben. Het is dus logisch dat dit tijd kost. R-Newt

draagt op haar eigen terrein bij aan die omslag. Het is in feite de werkwijze 

die we al vanaf 2010 actief inzetten. En die we consequent uitbouwen. 

Jongeren actief maken. Voor R-Newt is het de basis. We werken met 

jongeren die een rolmodelfunctie vervullen, die ervaring hebben in het jong 

zijn en weten hoe zij de risico’s hebben overwonnen. Of die peer-to-peer 

elkaar ondersteunen. Het is in zijn eenvoud heel effectief. Jongeren zijn 

gemotiveerd om het te doen maar niet zomaar. De doelgroep verhardt. 

Daar hebben we invloed op. 

Andersom ook: jongeren kiezen hun natuurlijke rolmodellen en hun peers, 

die kun je ze niet opleggen. Dat heeft meer te maken met de aansluiting 

die deze rolmodellen maken op de doelgroep, de klik. En ook met de 

ervaring van jongeren van oprechte betrokkenheid van deze personen. 

Een jongerenwerker fungeert vaak als rolmodel.

Wat betekenen de jongeren waarmee je werkt voor de wijk en voor de 

stad? Het gaat van heel klein: eerst contact met anderen. En dan slaat het 

om in inzet voor anderen: eerst binnen je eigen kring en dan daarbuiten. 

Op het oog lijken dit heel kleine stappen. Maar er zit inzet op motivatie en 

achter. In onze ogen kleine resultaten zijn voor jongeren een heel grote 

stap met gigantische maatschappelijke participatie.

Die sociale basis met jongeren is er al. We beginnen natuurlijk niet blanco. 

En nogmaals: heel effectief in zijn eenvoud. Voor ons is het heel gewoon. 

Het is simpel: Social Do it Yourself (DIY) door jongeren (met een vleugje 

ondersteuning van R-Newt). Op de volgende pagina’s een aantal 

voorbeelden. 

SOCIALE BASIS: 

SOCIAL DIY
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

DIY: BeChallenged013 

BeChallenged013 is de manier waarop we het het 

vrijwilligerswerk voor jongeren inrichten. Met BeChallenged013

dagen we jongeren uit om actief deel te nemen aan de 

maatschappij en te ervaren wat de effecten van hun deelname  

zijn.

DIY: V-point

Het vrijwilligerssteunpunt op maat voor jongeren @V39. Het 

team van BeChallenged013 staat klaar om jongeren te 

ondersteunen bij het vinden van vrijwilligerswerk. Hun 

challenge = hun uitdaging!

DIY: V39

Een jongerencentrum in handen geven van vrijwilligers: we 

doen het ieder jaar met V39 tijdens de Tilburgse Kermis. We 

geven de sleutels aan de vrijwilligers die KermisFM vanuit V39 

uitzenden. Zij nemen het hele pand over.

BeChallenged013 is de nieuwe manier  van participeren voor 

jongeren. Jongeren nemen deel aan het maatschappelijke leven 

en zijn feitelijk al burger. Ze leren om burger te zijn door te 

participeren in allerlei sociale en culturele praktijken die hun 

alledaagse leven uitmaken (gezin, vrije tijd, werk, school) en 

waarin ze omgaan met anderen (Lawy & Biesta, 2006). Dit is 

waar het project om draait: iedere jongere kan zich op zijn eigen 

manier, in zijn eigen tempo en niveau actief inzetten voor een 

maatschappelijke organisatie of project ter voorbereiding op hun 

toekomst.

https://www.facebook.com/BeChallenged013-598527420300525/?fref=ts


DIY: Noord

Freestylevoetballer Nasser El Jackson gebruikt de 

jongerenruimte in De Symfonie in ruil voor het geven 

van workshops en optredens. R-Newt zet hem als 

rolmodel in bij schoolpauzes of bij jongens-

/meidenactiviteiten. 

DIY: Noord

Een jongere die dansles geeft, maakt gebruik van de 

ruimte in De Symfonie. Wij faciliteren de ruimte en in 

ruil daarvoor geeft hij dansles aan een groep meiden 

uit Noord. Wederkerigheid dus. Mooi effect is dat 

deze jongen nu stage loopt bij R-Newt, project FUYL.

DIY: V39 

Bij de kennismaking van Fix Up Your Life vragen we 

jongeren altijd wat ze leuk vinden om te doen. 

Meestal is het antwoord: mensen helpen. Daar zetten 

we op in. Ze helpen bijvoorbeeld een leeftijdgenoot 

met solliciteren of organiseren een dag voor jonge 

ouders. 

DIY: Reeshof

Bij R-Connect worden kwetsbare jongeren heel actief 

in de wijk. Het zijn jongeren die zelf het heft in handen 

nemen om in de Reeshof de kloof tussen jong en oud 

aan te pakken. Het verbeteren van respect en 

tolerantie is daarbij sleutel, aan beide kanten.

DIY: Oud-Noord

De escaperoom is een sociale onderneming om 

maatschappelijke meerwaarde creëren. Geheel 

gebaseerd op het initiatief van jongeren om een 

spooktocht te organiseren met een blijvend concept: 

escaperoom De Meisjeskamer in de kelder van The 

DiZz. 

Op basis van alternatief leren en de 21th century

skills, leren jongeren in deze setting skills ontwikkelen 

op een niet alledaagse manier die aansluit bij hun 

belevingswereld. De jongeren (18 tot 22 jaar) 

ontmoetten elkaar een jaar lang wekelijks in het 

jongerencentrum. Om te bouwen aan hun 

escaperoom, waar ze inmiddels al meer dan 70 

jongeren mochten ontvangen en begeleiden. 

DIY: West

Een aantal jongeren nam het initiatief om een 

wekelijkse activiteit te starten. Waar jongeren rustig 

huiswerk kunnen maken en elkaar hiermee kunnen 

helpen. Leuk en bijzonder: de leeftijden van de 

jongeren variëren van 12 tot 22 jaar, ze hebben 

verschillende opleidingsniveaus en er komen ook 

nieuwkomers (vluchtelingenjongeren). De anderen 

helpen hen met het leren van de Nederlandse taal. 

Jongerenwerkers faciliteren de avond maar de 

jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het geheel. 

Na het maken van het huiswerk is er nog een uur vrije 

ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

SOCIAL DIY

IN 2016

In 2016 hebben we 837 keer een uitvoering van een activiteit. Daar komen 8.421 keer jongens en 3.881 

keer meiden op af. 
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DIY: Berkel-Enschot Udenhout

Voortdurend betrokken we jongeren 

bij het meedenken over, het zoeken 

naar en het gebruik en inrichten van 

ontmoetingsplekken. Dit in het kader 

van de aanpak van overlast en 

zeker ook vanwege de aankomende 

verhuizing uit Time Out. 

DIY: Zuid

We ondersteunden actieve ouders en jongeren die 

zelf graag een tienerdisco in Groenewoud 

organiseren. Het initiatief maar ook de organisatie 

komt geheel van de wijkbewoners. 

DIY: Zuid

We ondersteunen een meid van 17 die zich veel inzet 

voor haar wijk Jeruzalem. Ze organiseert veel voor 

jong en oud, waarbij ze ook alle doelgroepen mee op 

sleeptouw neemt. Iedere week brengt ze kinderen en 

jongeren uit de wijk bij elkaar voor een potje voetbal 

en is ze actief in het wijkcentrum. Ook organiseerde 

ze een Halloween speurtocht door de wijk met meer 

dan 70 deelnemende wijkbewoners. 

DIY: Zuid

Een andere meid (13 jaar) is ook naast haar 

deelname bij het jongerenwerk erg actief. Ze is altijd 

bereid zich vrijwillig in te zetten voor buurtgenoten. 

Zo helpt ze iedere dinsdag bij de activiteiten van het  

sociaal werk en het Kindereiland.

DIY: Zuid

In 2016 organiseerde een groep vaste deelnemers 

aan onze activiteiten, een voetbaltoernooi voor de 

buurt op het Wassenaerplein. Het was een groot 

succes en de organiserende jongeren waren trots op 

het resultaat. 

Deze succeservaring leidde tot het voornemen om 

ook in 2017 een buurtactiviteit te organiseren om 

kinderen, volwassenen en ouderen bij elkaar te 

betrekken.

DIY: Tilburg Comedy Club

Bij de Tilburg Comedy Club (voorheen COMIDI) gaan 

jongeren veelal zelf aan de slag met theater en 

comedy. Een gemixte groep jongeren, die elkaar 

gaandeweg ook sociaal versterken. Ze kiezen voor 

maatschappelijke thema’s die hen raken. Middels 

mooie liedjes en sketches brengen zij deze onder de 

aandacht van een breder publiek. In 2016 was er in 

samenwerking met Theaters Tilburg twee keer een 

uitvoering in de kleine zaal van de schouwburg. 



Het passend en effectief ondersteunen van risicojeugd 

aan de voorkant, vraagt van R-Newt maar ook van de 

samenleving om oplossingen en routes op maat te 

accepteren. Daarvoor moeten we buiten bestaande 

structuren gaan werken. En geen nieuwe structuren 

bedenken maar op zoek gaan naar nieuwe organische 

werkwijzen. De werkwijzen zijn nu nog vooral klassiek 

ingericht. Het is voor ons al bijna onmogelijk om deuren 

geopend te krijgen, laat staan voor jongeren. 

De maatschappij is niet ontschot. We moeten van loket 

naar loket. Het is een gegeven dat bestaande structuren 

en systemen niet passen op iedereen. En het is wellicht 

een misvatting om ervan uit te gaan dat deze structuren 

vanzelfsprekend moeten passen. Daar ligt een opgave 

voor iedereen. 

En: heeft elke jongere dan wel dezelfde kansen? Wij 

vragen het ons af. En die vraag wordt nu ook landelijk 

gesteld, met het manifest voor gelijke kansen op initiatief 

van het onderwijs. R-Newt was bij de aftrap in 

Amsterdam in oktober. 

STRUCTUREN



STRUCTUREN

Jan Dirk de Jong is lector aanpak jeugdcriminaliteit en een 

van de inspirators binnen werken met risicojeugd op 

landelijk niveau. Onder andere met hem ontwikkelden we 

onze methode Mate(n) van de Straat. 

R-Newt volgt hem, onder andere bij zijn lectorale rede  

Verkeerd Verbonden was R-Newt aanwezig. Uit zijn rede:

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Als we kijken naar de manier waarop wij nu perspectief bieden binnen de aanpak van risicojongeren en problematische 

jeugdgroepen, zien we in de eerste plaats een grote diversiteit aan organisaties met een professioneel zorg- of 

hulpaanbod….. Professionals doen hun best om risicojongeren daarbij niet meer te benaderen als een verzameling van 

deelproblemen. Ook probeert men de gezinnen niet langer te belasten met veel verschillende organisaties, plannen en 

gezichten. In plaats daarvan wordt idealiter gewerkt met één professional als zaakwaarnemer….. 

Ondanks deze aanzienlijke verbetering in onze aanpak op papier biedt deze situatie nog niet altijd de garantie dat een 

jongere ook daadwerkelijk beleeft dat hem een aantrekkelijk perspectief wordt geboden in de praktijk.…. We hebben 

weliswaar een grote hoeveelheid aan ‘evidence based knowledge’ over bewezen effectieve methodieken en interventies om 

allerlei problemen mee aan te pakken. Maar waarom een gedegen aanpak toch niet altijd goed uitpakt, is voor velen in het 

werkveld vaak nog een mysterie. 

Wat dan rest als verklaring voor het falen van een methodiek of interventie is gebrek aan motivatie bij de jongere om 

geholpen te willen worden (en soms ook bij diens gezin). Zo’n casus wordt dan aangeduid als ‘kansloos’. De cliënt is dan ‘op 

rood gezet’ en wordt hoofdzakelijk nog repressief aangepakt. In onze achterstandswijken woont zonder enige twijfel een 

aantal jongeren die het predicaat ‘code rood’ verdienen. Zolang zij een lonend en betekenisvol leven kunnen blijven leiden in

de criminaliteit, niet zelden als onderdeel van een bekende criminele familie, is investeren in zorg en hulp water naar de zee 

dragen. Maar de professionals die echt achter de voordeur komen bij probleemgezinnen en ook de jeugd op straat goed 

kennen, geven in mijn onderzoeken steeds duidelijk aan dat over de ‘black box’ van ongemotiveerde risicojongeren en hun 

gezinnen nog niet alles is gezegd. 

Deze wijken kennen volgens hen genoeg jongeren die níet tot de categorie ‘kansloos’ behoren, wél degelijk gemotiveerd 

zouden kunnen raken en tóch geen perspectief zien ondanks ons professionele en integrale zorg- en hulpaanbod. Het is met 

name deze doelgroep die vraagt om een uitbreiding en verdieping van onze belevingskennis op het vlak van perspectief 

bieden en verbinden.

Al eerder spraken we over beschermende factoren. De lectorale rede van Jan Dirk de 

Jong biedt alleen maar aanknopingspunten om juist in te zetten op die beschermende 

factoren, zoals sociale binding, steun van belangrijke volwassenen in de omgeving en 

positieve identiteit. 

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/aanpak-jeugdcriminaliteit/lectorale-rede-jan-dirk-de-jong.pdf


PERSPECTIEF 

BIEDEN 

R-Newt richt zich succesvol op jongeren, 

bijvoorbeeld via talentgericht werken. We zien dan 

dat jongeren vanuit een slachtofferrol weer een 

ondernemende rol aannemen. Ze nemen de regie in 

eigen handen en zoeken de aansluiting met de 

maatschappelijke context. De eerste stap (en meest 

gestelde vraag vanuit jongeren) is de aansluiting op 

school of werk. Basisbehoeften zoals huisvesting en 

financiën moeten dan al zijn aangepakt. Bij dat 

laatste ondersteunt R-Newt met Fix Up Your Life en 

partners van de Hotspot.

We zijn op zoek naar effectieve verbindingen om de 

doorstroom van jongeren tot stand te brengen. 

Wanneer jongeren niet aansluiten (omdat er geen 

werk is, geen scholing, geen vrijwilligerswerk) zullen 

ze bij jongerenwerkers blijven hangen en/of 

terugvallen in de slachtofferrol.

De kwetsbare doelgroep loopt vaak tegen een 

aantal drempels aan. Om de verbinding echt tot 

stand te brengen (lees: het loslaten van de 

ondersteuning van R-Newt en zelfredzaam zijn door 

het vinden van scholing en werk) zijn we in het 

verlengde bezig met alternatieven op het gebied van 

werk en educatie. Samenwerking met partners is 

onmisbaar hierin. 

Hierin deden we in 2016 al het volgende:

1. We ontwikkelden Chef’s Level door, in eerste 

instantie naar onderwijsniveau 2. In 2016 

vonden we breder externe stageplekken bij 

andere werkgevers, gekoppeld aan het 

horecadomein. Maar we werken vooral naar 

een geborgde positie. Daar zijn we nog niet 

maar we zijn er druk mee bezig. 

2. De jongerenregisseurs sluiten aan bij de 

Hotspot (zie verderop). Met deze aansluiting is 

de arbeidskant meer vertegenwoordigd binnen 

een integrale samenwerking afgestemd op 

jongeren. Het is een volgende stap naar over 

schotten heen werken. 

3. We verbinden jongeren individueel aan 

mogelijkheden voor bijbaantjes. Dit lijkt klein 

maar is essentieel.

4. Het project Wie wil jij zijn? gaat over talent en 

perspectief. We maken de jongeren, de 

kwetsbare groep, hiermee zichtbaar. Het is een 

muziekproject waarin 18 kwetsbare jongeren 

wekelijks repeteerden in de Hall of Fame met 

hulp van muziekdocenten en onze 

jongerenwerkers. 



De alternatieven waarvoor we in 2016 het voorwerk deden:

5. Talentwerkplek: idee van de jongeren die elkaar op donderdagavond in V39 ontmoeten. Dit idee komt in de ideeëntop 13 

van de Burgertop Sociaal 013. We hebben samenwerking gezocht met Diamant Groep en Jeugdwerkloosheid vrije zone en 

het plan is in ontwikkeling.   

6. Social Start-up: jongeren die gemotiveerd zijn om hun eigen leven op orde te hebben. Zij pitchen (in feite DIY) hun vraag 

aan een type Dragons Den zoals gemeente, werkgevers, onderwijs en woningcorporaties. Het gaat om het creëren van een 

succesbeleving waarbij jongeren weer zicht op perspectief ervaren. Vergelijkbaar met het Amerikaanse Dragons Den. 

7. We verbinden alle digitale kanalen rondom het matchen van werkgevers met jongeren (van maatschappelijke stage tot 

vacatures) met elkaar, in  samenwerking met jeugdwerkloosheidvrije zone.

Inmiddels bekijken we hoe we deze drie alternatieven met elkaar kunnen verbinden. Een van de kernpunten in deze 

alternatieven waarbij R-Newt van meerwaarde is, is de ervaring die jongeren bij R-Newt opdoen in het aanleren van sociale 

competenties en basismotivatie. We hebben als doel om toe te werken naar een concept met leerbewijzen. Een leerbewijs van 

R-Newt betekent dat je de competenties hebt om snel arbeids-/schoolfit te worden: je bent klaar om de volgende stap te zetten 

richting school of werk met ondersteuning van school/werkgevers. 

PERSPECTIEF 

BIEDEN 

Aantal keer dat er over een onderwerp informatie is gegeven in procenten:

Dagbesteding 32%

Gezondheid 25%

Vrijetijdsbesteding 17%

Thuis en gezin 11%

Wonen 8%

Financiële situatie 3%

Welzijn 2%

Justitie 1%

We organiseren geen collectieve voorlichtingsactiviteiten over deze onderwerpen. Dat werkt niet bij 

jongeren. Zij komen niet gemotiveerd en uit zichzelf naar een voorlichtingsavond over bijvoorbeeld alcohol. 

Voorlichting is onderdeel van onze interventies, vaak thematisch. Onderwerpen die veelvuldig de revue 

passeren zijn seksualiteit, social media, school, werk, financiën en praktische 18+ voorlichting. 



PERSPECTIEF 

BIEDEN 

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Warriors Foot

Warriors Foot is een voetbalkunstproject 

met straatjongeren in Noord. R-Newt

motiveert hen om samen te werken met 

een voetbalgoochelaar (een rolmodel voor 

de jongeren) en een choreograaf, iemand 

die ze van nature niet gauw tegenkomen. 

R-Newt brengt hiermee werelden bij 

elkaar. Het resulteerde in een 

theaterproductie voor een breed publiek, 

dat erg enthousiast was over de mooie 

prestaties van deze jongeren. De jongeren 

krijgen veel positieve reacties, bijvoorbeeld 

vanuit het onderwijs en de gemeente. 

Maar niet te vergeten: het was voor de 

jongeren een ‘lifetime experience’. Het is 

hard nodig voor deze jongeren. Omdat ze 

in contact komen met kunst en daar 

bewust en actief mee bezig zijn, doen ze 

actief mee aan de samenleving en 

ontwikkelen ze begrip voor andere 

normen, waarden en culturen.

Wie Wil Jij Zijn?

Het project ‘Wie Wil Jij Zijn?’ biedt 

jongeren de kans om vrijwillig met 

professionals aan de slag te gaan met 

muziek. Deze unieke combinatie van 

partners (Rockacademie-docenten, Hall of 

Fame, jongerenwerkers R-Newt en de 

band The Black Marble Selection) maakt 

dat jongeren worden benaderd om wie ze 

zijn en waar hun kracht ligt. Deze jongeren 

hebben stuk voor stuk te maken met 

multiproblematieken maar dit bepaalt niet 

wie ze zijn. Alle partners zien hen als 

jongeren met kansen. Dit schept een 

krachtige omgeving waarin jongeren in 

staat worden gesteld het beste uit zichzelf 

te halen.

Chef’s Level 
In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met het project Chef’s Level, 

vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Een traject van een schooljaar 

waarin jongeren worden opgeleid tot horeca-assistent (kok en bediening) 

en waarmee ze kunnen doorstromen naar werk of vervolgopleiding. De 

selectie van deelnemers deden we samen met de gemeente Tilburg. Het 

project kent een lange aanloop. Het idee ontstond tijdens een bijeenkomst 

met ondernemers waar jongeren van het R-Newt kookproject hapjes 

presenteerden. We werkten hierin samen met restaurant Huize Voskens. 

Bonheur Horeca Groep heeft dit idee opgepikt en we zijn met hen gaan 

praten over een alternatieve opleiding. 

Voor ons was de directe aanleiding de vaststelling dat sommige jongeren 

de duurzame aansluiting met onderwijs niet maken. Ondanks de 

verschillende trajecten. We zijn in dit ‘gat’ gesprongen, ook om er 

gezamenlijk van te leren of het een passende vorm van onderwijs is. 

Uiteindelijk zijn R-Newt, Bonheur Horeca Groep, Rooi Pannen en Sagenn

met Chef’s Level gestart. De lessen en het restaurant zijn in V39. 

Het maatschappelijk rendement van Chef’s Level is groot. In 2016 sloten 

we het schooljaar af met een diploma voor vrijwel alle leerlingen op niveau 

1. De aansluiting op regulier onderwijs of werk is na één opleidingsjaar 

moeilijk. In het schooljaar ‘16/17 bieden we Chef’s Level op niveau 2 aan 

met ook nieuwe instroom van jongeren. Volg Chef’s Level via Facebook.

tps://www.facebook.com/Chefs-Level-494046414097061/?fref=ts


De hotspot is een one-stop-service point voor jongeren die vastlopen op het vlak van wonen, school, werk, 

geestelijke gezondheid, vrije tijd en/of praktische zaken. We werken er integraal en verbindend in het sociale 

domein rondom jeugd, met partners in jeugdzorg, Toegang en Werk en Inkomen. En dat op een plek waar 

jongeren graag komen.

• Organisaties* uit die verschillende domeinen werken samen op een basislocatie.

• De basislocatie is een plek waar jongeren geen associatie hebben met zorg of hulp, maar met ‘jong zijn’. 

• Ondersteuning is snel, dichtbij en samen met de jongere geregeld.

Met als doel:

Jongeren met problemen op één of meerdere vlakken zijn succesvol, integraal en op maat van de situatie en 

(onderliggende) vraag ondersteund, zodat zij op eigen kracht en gemotiveerd weer verder kunnen.

* SMO Traverse, Kompaan en de Bocht, IMW/Toegang, RIBW, Novadic Kentron en Indigo

HOTSPOT



HOTSPOT

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Begin 2015 is de hotspot als pilot gestart in V39. Aanleiding is de noodzaak om jongeren centraal te stellen in 

plaats van systemen en structuren. En het krachtige middel was het bundelen van stedelijke expertise op het 

vlak van jeugd. Geen ingewikkelde constructie: we zijn het ‘gewoon gaan doen’.  Als R-Newt hebben we ons 

vanaf het begin samen met partners gestort op het verbeteren van routes en contact. Een gezamenlijk 

lerende opstelling leidt tot betere oplossingen. Het kunnen anticiperen en snel handelen heeft hier goed 

uitgepakt: er zijn al tal van voorbeelden van jongeren die met succes geholpen zijn. 

Sinds het begin van 2017 is de Toegang sterker vertegenwoordigd in de Hotspot. We zien namelijk de 

noodzaak van een intensiever uitgerust schakelpunt bij de toegang tot zorg en andersom ook het afschalen 

van zorg. Ook werken we er naartoe om onderwijs vaste grond in de Hotspot te laten krijgen. Partners in 

onderwijs zijn er in aantallen en er is geen eenduidige vertegenwoordiging van VO. Dat maakt snel en slim 

samenwerken lastiger. 

Ook versterken we de verbinding met onze R-Newt veiligheidstak: R-Newt+. Door R-Newt+ aan de Hotspot te 

verbinden, worden zorgen rondom overlastgevende jongeren ook in de hotspot mee opgepakt. 

R-Newt voerde een check uit in het systeem op matching met casussen in de triage van het VHT. In 2016 

was er 796 keer een match. 

Inzet op zorgen en signalen

De bedoeling van onze inzet op signalen en zorgen, is dat wij het netwerk op tijd bij een casus betrekken. 

Wij zitten heel goed in de routes die er zijn, zoals jongerentafels, buurtregie, aanmelding via ZVHT, ZAT’s op 

scholen, de Toegang, Hotspot, Zorg voor Jeugd (nu Multisignaal) en groepsaanpak jeugdgroepen. En waar 

het niet lukt met het bewandelen van deze routes, hebben we de hotspot op ingericht. Ook de 

samenwerking met de Toegang verbeterde sterk in 2016. Onze werkwijze bij jongeren waar hulpverlening bij 

zit, zijn parallelle projecten. We zijn dan betrokken en vertrouwenspersoon. 



• De hotspot is geen nieuwe op zichzelf staande 

organisatie, maar een dynamische samenwerking van 

gemotiveerde professionals, gefaciliteerd vanuit hun 

moederorganisaties, die ondersteuning aan jongeren 

anders willen organiseren. Dichterbij, sneller, gericht op 

wat breed nodig is voor de jongere en maximaal 

aansluitend bij en gebruik makend van regulier aanbod. 

Geen top-down samenwerking, maar gedreven vanuit 

inhoud en uitvoering. Geen ingewikkelde jurisiche

constructie, maar eenvoudig en uitgaand van de kracht 

van eigen core business van organisaties. 

• De hotspot is geen locatie op zich maar wordt gevormd 

door de groep mensen die er samenwerken. Een jongere 

komt met zijn vraag naar medewerker X omdat de nicht 

van zijn vriend ook zo goed geholpen is door hem. 

• We kozen wel bewust voor de locatie bij R-Newt. R-Newt

faciliteert daarmee de hotspot. We kozen voor een door 

jongeren ervaren, laagdrempelige en veilige setting, die 

jongeren niet met problemen en zorg associëren maar 

met kansen en perspectief. 

• De drempel van de hotspot is laag. Hoewel de hotspot

gevormd wordt door professionals, is de locatie van 

essentieel belang: dichtbij jongeren, op plekken waar ze 

graag komen en waar geen groot bord ‘zorg’ aan de 

voordeur hangt.

• De hotspot signaleert en anticipeert: jongeren met 

problemen op meerdere vlakken worden integraal 

opgepakt. Bij een jongere zonder vast woonadres 

waarvan het vermoeden bestaat dat hij een klein sociaal 

netwerk heeft, wordt direct gebruik gemaakt van kennis 

op gebied van wonen, sociale ontwikkeling en 

jongerenwerk.

HOTSPOT

DIY: hotspot

Kenmerkend aan de hotspot is de doe-mentaliteit. We zijn met 

alle partners aan de slag gegaan vanwege een gedeelde 

ervaring van de noodzaak om het voor de doelgroep echt anders 

te gaan doen. Om kwetsbare jongeren optimaal te 

ondersteunen, richten de organisaties zich gezamenlijk op alle 

leefgebieden van de jongere, zoveel mogelijk met en door de 

jongere zelf.

De rol van R-Newt in de samenwerking, ligt in de parallelle 

trajecten die we naast de zorg voor jongeren oppakken. Hierin 

zetten wij bijvoorbeeld onze talentgerichte benadering in om 

deze jongeren te motiveren om (mee) te werken aan doelen 

vanuit het zorgtraject. Parallel werken is integraal werken. 

Parallel werken betekent niet dat er altijd een uitkomst te vinden 

is in het oplossen van zorgproblemen. We zien andere 

mogelijkheden. Er is ook een ander type partners nodig. Dat is 

een uitdaging voor 2017. In 2016 maakten we daar een begin 

mee. Zie ook de paragraaf over talentgericht werken. 



VLUCHTELING-

JONGEREN

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

R-Newt werkt sinds februari 2016 intensief met vluchtelingjongeren en het netwerk 

rondom vluchtelingjongeren. Inmiddels dragen wij het netwerk en zijn we een cruciale 

partner in de vrijetijdsbesteding van vluchtelingjongeren. R-Newt werkte intensief 

present op opvanglocaties en scholen. Dit is de basis voor het vervolg: ontmoeting 

met anderen creëren en signalen oppakken en doorzetten. Met name op het vlak van 

taal, vrijetijdsbesteding, ontmoeting en de weg vinden in organisatieland.  

DIY: vluchtelingjongeren

Een keer per maand vindt Overseas plaats in V39. Overseas is een burgerinitiatief en 

wordt helemaal gedragen door vrijwilligers. R-Newt ondersteunt dit initiatief en biedt 

het pand aan. De avonden brengen twee werelden bij elkaar: die van 

vluchtelingjongeren en van Nederlandse jongeren. Het idee komt van burgers die van 

betekenis willen zijn voor saamhorigheid rondom vluchtelingen. 

In oktober vond de voorstelling ‘Nederlands alsjeblieft!’ plaats. Nederlands alsjeblieft! 

is een theaterproject voor en door jongeren, waarin verbinding en participatie van 

jongeren met diverse culturen centraal staat. Het thema van het  theaterstuk is 

‘culture shock’. Jonge vluchtelingen maakten samen met Nederlandse jongeren op 

een positieve en humoristische wijze het maatschappelijk thema van de ‘culture 

shock’ bespreekbaar.

In het stuk leerden toeschouwers vluchtelingenjongeren kennen en zien ze dat de 

verschillen met Nederlandse jongeren soms verrassend en grappig of schrijnend zijn, 

maar altijd kleiner dan verwacht. Klik hier voor meer informatie. 

https://www.eeltweb.nl/proj/nederlands-alsjeblieft/


Omdat we een ingang weten te creëren bij 

ouders, vervult R-Newt een cruciale functie. 

We zien namelijk dat er ouders zijn die geen 

breed vertrouwen hebben in de routes die de 

overheid heeft bedacht. Afschaalvragen vanuit 

de Toegang of andere partners gaan daar ook 

vaak over. 

Wij zijn in staat om contact te leggen met 

ouders. Vaak zien we ook een mismatch 

tussen culturen. Bijvoorbeeld tussen de 

schoolcultuur en de cultuur van ouders. Onze 

positie en rol is hierin belangrijker dan ooit. 

Wij zijn degenen die deze culturen naar elkaar 

toe weten te bewegen. 

Bij 16% van onze collectieve inzet is er 

contact met ouders: ouders brengen/halen 

hun kind, bezoeken de activiteit, ouders zijn 

vrijwilliger bij de activiteit of de activiteit is juist 

gericht op ouders. R-Newt had 357 keer 

contact met ouders rondom individuele 

jongeren. We hebben in ons team voldoende 

Triple P-geschoolde jongerenwerkers om aan 

deze vragen te kunnen voldoen. Daarnaast 

kunnen we, bij vragen van ouders zelf, hen 

ook gemakkelijk toeleiden naar de juiste partij.

OUDERS



PRESENT 

WERKEN

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

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 meldingen die bij ons binnen komen via 

wijkregisseurs of politie. 

Als je op de afbeelding klikt dan kun je het plaatje inactief bekijken en inzoomen op wijkniveau. 

Jongerenbereik in 2016: 

Definiëring Aantal %

Incidenteel Contact op straat 2.294 35%

Structureel Jongeren waarmee 

regelmatig contact is

3.977 61%

Intensief Ondersteuningstrajecten 266 4%

Totaal 6.527 100%

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=14dKo7sYTug6GNXyItrvBE5qdTxU
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=14dKo7sYTug6GNXyItrvBE5qdTxU


R-NEWT+

De spanningen in de wereld zijn merkbaar in de wijken. De polarisatie lijkt in ons land toe te nemen! De 

inzet van R-Newt+ was in 2016 zeer divers. We hadden van doen met een aantal complexe 

veiligheidsvraagstukken in de stad. Van een jongere die mogelijk radicaliseerde tot aan een complexe 

overlastsituatie in een woonwijk, waar de gemoederen hoog opliepen. We lieten ons niet (ver)leiden door 

emoties of diegene die het hardst roept. Elk veiligheidsvraagstuk bekijken we neutraal, analyseren we en 

hierop adviseren en interveniëren we. Veel burgers vragen in deze tijd om een harde aanpak en in een 

enkel geval zo lang mogelijk opsluiten. Of dit nu de oplossing is? Wat ons betreft niet. We zien in onze 

analyse met regelmaat terug waarom een jongere negatief in beeld komt of overlast veroorzaakt. Vaak is dit 

alles te leiden naar één woord: perspectief. 

Preventief en informatiegestuurd

R-Newt+ probeerde, buiten de bestaande ad-hoc veiligheidsvraagstukken, vooral in te zetten aan de 

‘voorkant’ van het probleem: het voorkomen van complexe overlastsituaties in wijken en buurten. Door zo 

veel mogelijk informatiegestuurd te werken en juist daar te zijn waar het er toe doet, voorkomen we erger. 

R-Newt+ pakt alle overlastmeldingen met betrekking tot jeugd in de stad die bij ons binnenkomen op en 

monitort deze minimaal één maand. Om zo een zo goed mogelijk beeld te hebben of en wat er zich afspeelt 

op een locatie. Helaas zien we dat de informatievoorziening bij meldingen naar R-Newt+ in 2016 minimaal is 

door ICT-beperkingen en privacywetgeving. Dit heeft effect op het werk, de informatiepositie komt onder 

druk te staan. 

R-Newt pakte in 2016 477 overlastmeldingen op in Tilburg. 

We gingen in 2016 9.536 keer op locaties af in Tilburg. In totaal hadden we 545 locaties in beeld. Daar 

troffen we 15.035 keer jongens en 3.921 keer meiden. 



R-NEWT+

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Juist dit jaar zien we een forse stijging van het 

aantal overlastmeldingen in de stad. De kracht van 

het vroegtijdig acteren op (aankomende) 

overlastsituaties zit hem in snelheid en de juiste 

informatie. Onze ervaring is dat wanneer we met de 

juiste informatie snel inzetten, dat wij complexe 

overlastsituaties voor zijn. Door vaak simpelweg 

aanwezig te zijn op de locatie en het gesprek te 

voeren met diverse partijen, voorkomen we dat er 

complexe situaties ontstaan. We zien ook dat waar 

wel een complexe overlastsituatie ontstaat, daar 

veel middelen, maatregelen en menskracht naartoe 

moeten om de situatie te de-escaleren. Denk 

bijvoorbeeld aan een forse inzet van politie/ 

(jeugd)boa’s en fysieke en bestuursrechtelijke 

maatregelen. 

R-Newt+ zette in 2016 ook in op een aantal 

evenementen in de stad, zoals de kermis in de 

Reeshof en de Tilburgse Kermis. Ook daar komt 

risicojeugd op af en heeft het principe van kennen 

en gekend worden zijn voordeel bewezen. Doordat 

we jongeren ook ‘echt’ kennen en alleen het 

gesprek te voeren, kunnen we zware inzet 

voorkomen. 

Ook tijdens oud en nieuw deden we dit, in het kader 

van preventie van vuurwerkoverlast. Ook in 2017 

willen we juist weer inzetten aan die ‘voorkant’! 

Inzet licht waar nodig, zwaar waar het moet, 

gekoppeld aan een stevige ketenaanpak waarbij 

perspectief bieden het doel is en waar niets anders 

mogelijk is tot het inzetten van zware (bestuurlijke/ 

strafrechtelijke) maatregelen! 

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. 

Belangrijkste conclusies:

• De plusaanpak werkt waar hij wordt ingezet om 

jeugdoverlast effectief te bestrijden.

• R-Newt kan ruimschoots voldoen aan de 

gemaakte resultaatafspraken, met name waar 

het gaat om snelheid en het houden van 

stedelijk zicht op jeugdoverlast en 

jeugdnetwerken. 

Klik hier voor het volledige onderzoek. 

http://r-newt.nl/algemeen/resultaten-vijf-jaar-bouwen-aan-nieuwe-aanpak-jeugdoverlast/
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Dit deden we in 2016: 

• We zetten twee junior jongerenwerkers in met als focus: presentie op straat en gekoppeld aan 

buurtnetwerken/straatgroepen die risicogedrag vertonen en/of overlast veroorzaken en die mogelijk 

geprioriteerd zijn. De junior jongerenwerkers kunnen voor een langere periode gekoppeld worden aan 

zo’n buurtnetwerk om de binding te krijgen met de jongeren. En vervolgens vanuit dit ‘echte contact’ 

deuren te openen en vervolgstappen te kunnen zetten met individuen en de groep. Met 

gedragsverandering als doel.

• We waren een stabiele partner in de aanpak jeugdoverlast, snel, hebben een stedelijk beeld op 

jeugdoverlast en jeugdnetwerken, hebben up-to-date informatie over overlastlocaties/ -groepen, werken 

integraal en signaleren vroegtijdig, waren een interne en externe sparringpartner op thema jeugd en 

veiligheid, verbinden veiligheid, zorg en welzijn en hebben contact met alle betrokken partijen bij een 

overlastanalyse.

• We zijn volledig overgegaan van situatiegestuurd naar informatiegestuurd werken:

• Niet langer handelen aan de hand van nieuwe overlastsituaties maar al vroegtijdig 

meedenken en inzetten, gericht op een slimme combinatie van informatie over meldingen, 

locaties en groepen. 

• Niet richten op jeugdgroepen maar op dynamische netwerken van jongeren. 

• Up-to-date informatie gecombineerd met de historische context. 

• Meer afgewogen beeld (is de overlast echt toegenomen?), meer precieze informatie (welke 

jongeren hebben invloed op de rest?), onderscheid in rollen en motivatie niveaus (welke 

jongeren zijn nog te beïnvloeden?) en inzicht in de groepsdynamica (overlappingen met 

netwerken in andere buurten/wijken?)

• Trends en ontwikkelingen bij groepen jeugd en locaties in kaart zodat zo nodig vroegtijdig kan 

worden ingegrepen.
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

In het kort:

• Inzet op twee geprioriteerde jeugdgroepen.

• Op twee locaties (light) quickscans.

• Preventieve inzet bij elf locaties en/of groepen. 

• Deelname aan jongerentafel Reeshof en jongerenoverleg Noord.

• Tien trainingen ‘Omgaan met jongeren in de openbare ruimte’. 

• Naast jeugdoverlast ook inzet op kermissen Reeshof, de Tilburgse Kermis en oudjaarsavond.

• De inzet op polarisatie/radicalisering en het netwerk SOMS wordt vanuit R-Newt+ ingezet. Daarover is meer te lezen 

in het hoofdstuk over trends.

• We ontvingen zorgsignalen vanuit het netwerk:

- Licht/eenvoudig: informatie geven, advies, kort sparren: ongeveer 45-50.

- Zwaarder/complex: sparren, inzet, meer betrokkenheid, meer schakelen tussen partners (gemeente, ZVHT, 

CTer, expert, etc.): ongeveer 15-18.
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In Tilburg hebben we te maken met twee typen overlastmeldingen:

1. Politiemeldingen: uitschifting uit het politiesysteem op codes. Route type 1 meldingen:

• Deze meldingen stuurt de coördinator jeugdgroepen een aantal keer per week door naar R-Newt+@r-newt.nl en de 

betreffende wijkregisseur.

• R-Newt+ zet deze dezelfde dag nog door naar het betreffende gebied (wijkwerker).

• De wijkwerker verwerkt de melding in BLIK.

• De wijkwerker attendeert de overige teamleden op de nieuwe melding, vanuit een attendeerlink in BLIK.

• De straatwerkers uit de betreffende wijk, bezoeken de locatie en bekijken of men er jeugd treft en of ze de gemelde 

klachten ook constateren. Ze registeren hun bevindingen in BLIK.

• R-Newt+ en de junior jongerenwerkers bezoeken de locatie minimaal één maand lang en registeren hun bevindingen in 

BLIK. 

• Elke veertien dagen vindt er een casusoverleg plaats, waarbij alle openstaande meldingen worden besproken. We kijken 

naar de inzet in de afgelopen veertien dagen (wijkwerker en R-Newt). Hebben we jongeren aangetroffen? Hebben we 

overlast geconstateerd? Behoeft deze melding/locatie/groep actie? Mocht vanuit hier een actie nodig zijn, dan zet de 

betreffende wijkwerker dit uit naar de betrokken partner: politie,  wijkregisseur, coördinator jeugdgroepen ,etc. Na veertien 

dagen herhalen we het bovenstaande. Vanuit daar besluiten we in het team de melding officieel met een datum af te 

sluiten, of om de melding voor een bepaalde tijd nog open te laten om zo de locatie breder te monitoren.

• Bij het afsluiten van de betreffende meldingen, kunnen we er vanuit het casusoverleg wel voor kiezen de locatie hoog te 

prioriteren in BLIK. Zodat de locatie (zo lang de hoge codering erop zit) extra wordt bezocht door R-Newt+ en de junior 

jongerenwerkers.

2. Meldingen via het Centraal MeldPunt van de gemeente Tilburg. Deze meldingen worden niet gestructureerd en binnen 

een bepaalde tijd doorgezet. Deze meldingen komen binnen bij de wijkregisseur van het gebied van de melding. Hij/zij 

kiest ervoor de melding wel of niet door te sturen naar R-Newt en de termijn hierbij is verschillend. De routering kent 

dezelfde werkwijze als bij type 1-meldingen. Alleen de route van binnenkomen bij R-Newt is anders. Dit loopt 

rechtstreeks via de wijkjongerenwerker. Daarnaast kan de wijkregisseur (indien nodig) de wijkjongerenwerker verzoeken 

contact te leggen met de melder. Dit is bij het type 1-meldingen niet. 

Elke week maken we een exportlijst vanuit BLIK, waarin alle openstaande meldingen en hoog geprioriteerde locaties staan. 

Deze lijst gaat naar alle gebieden van R-Newt, Jeugdboa’s en Stadstoezicht. Tevens ontvangen de junior jongerenwerkers en 

R-Newt+ ook deze lijst. Deze meldingenlijst bepaalt namelijk hun inzet voor die week. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Samenwerking met partners

We intensiveerden met name de samenwerking met 

partners in de hotspot (zie ook de notitie Hotspot). 

Daarnaast maakten we met de Toegang 

werkafspraken over lichtvoetige uitwisseling in de 

wijken en drie medewerkers die we koppelen aan de 

hotspot. 

Met de Hall of Fame Next werkten we intensief 

samen rondom Wie Wil Jij Zijn? Daarnaast voerden 

we ambulant werk (straatwerk) uit in en rond de Hall 

of Fame. Ook investeerden we in onze relatie en 

gaven we een presentatie over ons werk en onze 

meerwaarde. 

Ook Halt is een van onze vele 

samenwerkingspartners. We kijken organisatiebreed

hoe we samen met Halt kunnen voldoen aan 

privacyregels, ook wat betreft datalekken. Daarnaast 

werken er altijd een paar taakstraffers bij R-Newt. 

Vraaggerichte en afgestemde inzet

R-Newt leverde een bijdrage aan de wijkanalyses en 

maakte per wijk met wijkpartners afspraken over 

onze inzet in de wijk. Jaarlijks voerden we twee 

accountgesprekken met alle gemeentelijke 

wijkpartners: wijkregisseurs en omgevingsmanagers. 

In 2016 ontwikkelden we de accountgesprekken door 

en organiseerden we een brede expertmeeting 

samen met verschillende partners bij de gemeente.

Stedelijk stemmen we af met partners in het 

onderwijs, rondom vluchtelingen en VSV. We 

baseren ons op de informatie die voorhanden is. We 

werken informatiegestuurd. Ook de informatie uit de 

GGD monitor en Lemon nemen we mee daarbij mee. 

Tegelijk hebben we onze eigen signalering en 

bijvoorbeeld de vroegsignalering met de Toegang. In 

de paragraaf over presentie lieten we al zien op 

welke straten en in welke wijken we inzetten.

Bij onze inzet wijken we af van de leeftijdsgrenzen. In 

de wijken ligt de focus op een jongere doelgroep: 10 

tot 16-18 jaar. Stedelijk op de wat oudere doelgroep: 

16+. We collectiveren problematieken uit de wijk ook 

vaker in een stedelijke aanpak.
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R-Newt en onderzoek

R-Newt is altijd lerend en vernieuwend. Onze kennis halen we onder andere op door actief deel te nemen aan 

landelijke en regionale onderzoeken. We nemen deel aan het landelijke onderzoeksprogramma De Kracht van 

het Jongerenwerk van Youthspot (het onderzoek Sterk Meidenwerk is daar een onderdeel van), samen met 

andere toonaangevende praktijkinstellingen voor jongerenwerk. We zijn daarin vertegenwoordigd van directeur 

tot medewerkers. 

Een ander belangrijk onderzoek dat we in 2016 lieten uitvoeren, is dat van Bureau Alpha naar de werking van 

R-Newt+. R-Newt nam in 2016 ook deel aan diverse andere onderzoeken, onder andere vanuit Avans, Fontys, 

Izi Solutions (jongeren op T-splitsing), Verwey Jonker instituut, KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving), 

ESS (Expertise-unit Sociale Stabiliteit). Tenslotte begeleiden we tal van afstudeerders die onderzoek doen bij 

R-Newt. 

R-Newt heeft haar eigen methodenboek. Bij de beschrijving van onze methoden gebruiken we altijd de 

nieuwste inzichten en theorieën. Momenteel beschrijven we onze interventies R-Sport en Fix Up Your Life. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Conferenties en meetings

Een andere manier om onze kennis te verrijken, is 

door af te gaan op conferenties en meetings. Welke 

conferenties we bezoeken, overwegen we 

nauwkeurig. Ook deelden we onze kennis uitvoerig of 

geven we workshops over de rol van R-Newt. 

Hieronder een niet volledige opsomming. Met name 

willen we hier de expertmeeting noemen, 

georganiseerd door Erasmus+ en het NJI. R-Newt

hostte deze expertmeeting en als gastlocatie waren 

we inspiratie voor vele jongerenwerkpartners op 

Europees niveau. 

• Lectorale rede Jan Dirk de Jong: Verkeerd 

Verbonden, over foute straten en foute systemen.

• Movisie – Teloorgang big society.

• Politiek & jeugdbeleid – Toby Witte.

• Onderzoek in Londen – JW inzet op vrijwilligers.

• Ilias el hadioui – Hoe de straat de school 

binnendringt.

• Social Label, Den Bosch: Publiekscollege: 

Inclusiviteit jongeren.

• Conferentie in Vilnius, Litouwen: Global 

Challenges for Education.

• Diverse landelijke en Europese netwerken 

rondom radicalisering en polarisatie, zoals Terra, 

SMN, YouthCAN, Qiulliam Foundation, RAN, 

Sociaal Werk Nederland, BVjong, Stichting 

School en Veiligheid. 

• Congres Tilburgse Educatieve Agenda.

• Symposium Sociale Uitsluiting van Jongeren. 

• Burgertop Sociaal 013.

• Hackaton Unreachable – Unteachable. 

• Brancheoverleg MBO SCW.

• Workshop gespreksvoering Sociale Agenda.

• Bijeenkomst VSV Regio 35 afsluiting periode 

2012-2016.

• European Social Innovation Week WeHelpen.

• Evaluatie bijeenkomst Jeugdhulp Midden 

Brabant.

• CCV workshop jeugdaanpak

• Training TERRA.

• Dialoogavond radicaal anders in De Ypelaer.

• Regionale bijeenkomst vanwege Turkse onrust.

• SJS aan tafel sessie Fontys, diversiteit en 

radicalisering.

• LPLP conferentie, aanpak radicalisme en 

extremisme in het jeugddomein.

• Presentatie Moskee el Feth, vanwege polarisatie 

en radicalisering.

• Diversiteit – SPIOR (Stichting Platform 

Islamitische Organisaties Rijnmond).

• Werkconferentie amateurkunst #5. 

• Innovatiedag Freshheads.

• Conferentie Binnenstad Management Tilburg.

• Expertmeeting café Human Movement.

• Werkbezoek Maks.

• Meet and Greet AZC.

• Kunstbalie Seizoensopening #2.

• VMK walking dinner.

• Officiële opening Avec en De Plint.

• Deelname aan sessies citymarketing Tilburg.

• Provinciaal urbaan netwerk.
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We verzorgden de volgende presentaties en workshops:

• Presentatie op de netwerkbijeenkomst armoede (FUYL). 

• Presentatie over R-Newt aan PvdA-raadsleden in De Symfonie. 

• Presentatie FUYL en R-Newt aan RIBW. 

• Presentaties op de Internationale Expertmeeting voor beleidsmakers uit het hele land en partners vanuit 

het ministerie en Europees jeugdbeleid. 

• Presentatie op expertmeeting jeugd in de rechtbank van Breda, voor een gezelschap van advocaten en 

rechters. 

• Workshops op het Entreecollege. 

• Voorlichting FUYL in verschillende wijkteams/Toegang.

• Praktijk College Tilburg, presentatie over R-Newt aan ouders van nieuwe eerstejaars leerlingen.

• R-Newt+: tien trainingen ‘Omgaan met jongeren in de openbare ruimte’ aan buurtpreventie (reguliere 

opdracht).

• Workshop over alternatieve vormen van financiering: crowdfunding voor maatschappelijke organisaties 

(voornamelijk sportverenigingen) bij de Rabobank.

• Voorlichting ROC, Entree-opleiding.

• Voorlichting bij mentoren van de Rooi Pannen. 

• Informeel verschaften we informatie aan Zorgbelang Brabant.

• Youth work expertmeeting.

• Werkbezoek Fontys.

• Bijeenkomst Jong Management.

• We trainden meer dan honderd netwerkpartners op het vlak van radicalisering en polarisatie, bijvoorbeeld 

uit het onderwijs, politie, het zorgdomein, de Toegang en buurtsport.

• Vanuit onze tak R-Newt Training & Advies verzorgden we ook diverse trainingen buiten Tilburg.
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

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.

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.

In 2016 presenteerde de teammanager van Veilig Thuis de meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis aan de medewerkers 

van R-Newt. 
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Kwaliteitscertificering en beroepsregistratie Jeugd

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. 

In afstemming met Sociaal Werk Nederland werken we aan de beroepsregistratie van onze medewerkers in 

het kwaliteitsregister Jeugd. 

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 meerdere dagen 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.

Klanttevredenheid

We voerden in 2016 een digitaal klanttevredenheidsonderzoek uit bij onze partners en doelgroep. Van 

partners kreeg R-Newt een 8, van jongeren zelfs een 8,6. Van al onze partners vulden 114 professionals 

onze vragenlijst in. Vanuit onze doelgroep kregen we 118 lijsten ingevuld terug. Het onderzoek van Bureau 

Alpha naar R-Newt+, richtte zich met name op partners en buurtbewoners. In wezen is dat ook een meting 

geweest van klanttevredenheid. 

Registratiesysteem BLIK

Onze medewerkers registreren in BLIK, de opvolger van JIB. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

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 Tilburg

013 543 01 40

06 303 12 736

floor@r-newt.nl

Klik hier voor de vlogversie van dit jaarverslag. 

https://youtu.be/T7IW1WEkPN4

