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Wederom een dynamisch jaar voor R-Newt in Tilburg. Dat is logisch. Dynamiek is wat het werken met risicojeugd 

kenmerkt. En dynamiek is ook waarin wij ons thuis voelen!

R-Newt staat niet stil. Wij ontwikkelen en bewegen mee. Dat is nodig. We behouden de basis van succesvolle 

interventies, maar doen geen jaren achter elkaar hetzelfde. Het werk volgt de vraag, volgt de tijd. Dat vraagt iets 

van jongerenwerkers, namelijk voortdurend ontwikkelen, aansluiten, luisteren. En vertalen: van beleid naar de 

straat en van de straat naar beleid. 

Het sociale domein is in beweging. En vanuit die beweging ontstaan kansen om met frisse blik te innoveren. 

De verschuiving naar de burger is een stevige tendens. Aan de ene kant erg positief! We zien kracht van 

jongeren te vaak onderschat worden. Het is goed deze te laten floreren. En deze niet teveel te dempen door 

verantwoordelijkheden over te nemen, of met ingewikkelde systemen alleen de problematiek centraal te stellen. 

Juist kijken naar de creativiteit waarover jongeren beschikken. Niet bang zijn om los te laten. Want in een 

participerende samenleving horen fouten ook bij het proces. 

Duidelijk is dat ook de meeste kwetsbare jongeren inventief zijn, mondig, analytisch en prima in staat om zelf te 

bedenken wat er nodig is. Voor R-Newt is dat dan ook de basis. Aansluiten bij de burger, bij de jongeren. Niet 

overnemen, maar luisteren. Niet organiseren voor, maar faciliteren dat. 
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Aan de andere kant is ondersteuning door professionals juist in de sociale basis nodig. Een aantal 

maatschappelijke opgaven zijn zodanig complex dat het niet reëel is te verwachten dat deze met burgerkracht 

alleen kunnen worden opgelost. Het is wel mogelijk om burgers te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. 

En daar komen wij in beeld! Dat is de kracht van onze professionals. Om naar jongeren te luisteren en daarop te 

acteren. Dus wanneer jongeren zich niet thuis voelen in onze samenleving en zich gaan afzetten, dan zullen we 

moeten zoeken naar de kern, de oorsprong daarvan. Dat doet R-Newt. Wanneer perspectief ontbreekt en jongeren 

zich wenden tot het criminele pad, dan is dat een signaal dat onderzocht moet worden. Perspectief is niet ‘al het 

werk is passend’. Het werk dat je de rest van je arbeidsjaren zult doen, mag ook bij je passen, mag ook gebaseerd 

zijn op intrinsieke motivatie. Dat betekent dat er maatwerk nodig is om succesvol te kunnen zijn. R-Newt heeft een 

goed beeld van wat bij jongeren past, van wat zij kunnen en wat hen drijft en motiveert. Dat is waardevol in een 

netwerk van partners die de opgave hebben om dat perspectief te organiseren

Kortom: we blikken in dit jaarverslag terug op een succesvol 2017. We kijken hier en daar ook vooruit naar 2018 en 

verder. We zetten de schouders onder de opgaven die er liggen. En we blijven dicht bij onze kern: er zijn waar het 

nodig is, de mens centraal en altijd werken vanuit de relatie. Daarnaast kenmerkt ons met name onze 

innovatiekracht, flexibiliteit, betrokkenheid bij de mens en grote drive om te verbeteren. 

Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag en tot ziens!

Floor van Berkel

manager R-Newt Tilburg

floorvanberkel@contourdetwern.nl 

06 303 12 736
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KERNGEGEVENS

Onze netwerkpartners 

geven ons een:

8,1

Dit is R-Newt
Inclusief basis: preventie, presentie, 

talentgericht werken

Onze netwerkpartners geven 

ons een  8,1

Campus013:

“Jongerenwerk wordt zeer gewaardeerd, 

is een grote bron van informatie 

betreffende onze doelgroep.”

Politie:

“Prettige samenwerking op verschillende 

fronten.”

Gemeente Tilburg:

“Prettige samenwerking binnen de 

jongerentafel en jongerenbuurtregie 

Reeshof.”



KERNGEGEVENS

Jongeren met multi-complexe problematiek 

intensief ondersteund: 388

In de haarvaten: directe toegang tot de straat, ’s middags, 

’s avonds, op de momenten dat jongeren buiten zijn.

Aantal keer een locatie bezocht: 11.231

Aantal keer jongens gezien op een locatie: 12.247

Aantal keer meiden gezien op een locatie: 2.552

Aantal locaties in beeld in de stad: 548

Een jongere: “Er is veel vrijheid voor 

mijn eigen inbreng. Er wordt naar elkaar 

geluisterd. Er is een goede sfeer en kans 

om te groeien. Ik maak goede contacten 

en heb het naar mijn zin.” 



Dit is de basis van R-Newt

Gezamenlijke taal

We merken dat professionals, afhankelijk van hun rol, op verschillende wijze kijken naar concepten die (ook) 

tot de corebusiness van het jongerenwerk behoren: preventie, present (outreachend, ambulant) werken, 

talentgericht werken en niet-formeel leren bijvoorbeeld. We zien ook dat er rondom zulke begrippen 

verwarring kan ontstaan. Je denkt het met elkaar over hetzelfde te hebben, maar concludeert dat de ander het 

begrip anders definieert. Het is maar vanuit welk perspectief je het begrip bekijkt. Om goed met elkaar te 

kunnen samenwerken, is het van belang ook dezelfde taal te spreken. 

Preventie

Preventie is de inzet om te voorkomen dat ongewenste zaken gebeuren. In de meest pure vorm van preventie 

zorgen we ervoor dat jongeren niet in de problemen komen (hoewel ze wel het risico lopen). Daarnaast kan 

preventie erop gericht zijn bestaande problemen onder controle te houden, of te voorkomen dat ze erger 

worden. 
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R-Newt werkt preventief

R-Newt heeft altijd een preventieve insteek. Ons doel is om problemen, of het erger worden van problemen, te 

voorkomen. Door contact te maken met jongeren die tot die risicogroep behoren en door met hen op te 

trekken, bouwen we een pedagogische schil om deze jongeren heen. Met die schil zorgen we dat jongeren 

vaardigheden en zelfvertrouwen krijgen, die ze nodig hebben om zelfredzame volwassenen te worden. Zo 

leren jongeren bij R-Newt in de praktijk hoe ze met mensen (leeftijdsgenoten, gelijkgestemden, 

andersdenkenden, volwassenen) moeten omgaan. Maar ze leren zeker ook hoe ze als volwassene in wording 

zelf hun ideeën en meningen kunnen vormen en onderbouwen. In deze belangrijke fase van hun leven 

werken jongeren kortom in de praktijk aan hun ontwikkeling en identiteit. In een niet-schoolse omgeving dus. 

We brengen ze hoop en stimuleren eigen inzet en actie. Zicht en hoop op een goede toekomst zorgen er 

namelijk voor dat jongeren in die actiestand blijven en zich positief ontwikkelen.

Met preventie voorkom je dat iets gebeurt. Of het wel of niet daadwerkelijk zou zijn gebeurd, is niet te 

achterhalen. Daarom is het lastig om het effect van preventieve inzet te meten. Wel kunnen we met onderzoek 

laten zien dat het beter gaat met groepen jongeren door de inzet van jongerenwerk. Daarvoor hebben we 

onder andere meegewerkt aan de MBC (Maatschappelijke Business Case) jongerenwerk. Klik hier om deze te 

bekijken. Uit de maatschappelijke businesscase blijkt:

Het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland 

wordt geschat op 45 miljoen euro (Participe Advies, 2017)

Volgens de onderzoekers levert het jongerenwerk een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de kosten 

van zorg en welzijn, doordat de inzet van zorg wordt voorkomen of verkleind. Twee lijnen: jongerenwerk 

voorkomt zorg, en jongerenwerk vergroot sociale cohesie. Dit levert de volgende maatschappelijke effecten op:

• Door preventieve inzet van het jongerenwerk is zorg niet (meteen) nodig.

• Jongerenwerk biedt de mogelijkheid tot afschalen van zorg en tot normaliseren.

• Het combineren van jongerenwerk met zorg versterkt het effect van hulpverlening.

https://www.participeadvies.nl/maatschappelijk-resultaat-inzichtelijk/maatschappelijke-business-case
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Present werken

We stappen eropaf, houden de drempel laag en maken de connectie met jongeren. Dat doen we door 

preventief contact te leggen en door met interventies aan te sluiten bij de belevingswereld en leefwereld 

van jongeren. We sluiten ook aan bij die van belangrijke personen in hun directe omgeving, zoals ouders, 

leerkrachten, vrienden, hulpverleners en verenigingen. We doen dat op straat, op school, op pleintjes en 

hangplekken en we komen achter de voordeur. Welk middel we inzetten, hangt af van de behoefte in de 

groep of van de zaken die jongerenwerkers en het netwerk signaleren. 

Present werken in de leefwereld resulteert in snel signaleren: we zien het al gauw als er problemen zijn of 

dreigen te komen. We weten wat er speelt. Door het laagdrempelige contact durven jongeren sneller te 

vertellen wat er scheelt. Ze weten dat er iemand in de buurt is bij wie ze kunnen aankloppen. Met de 

signalen die we krijgen, gaan we uiteraard aan de slag. We leggen ze neer waar ze horen. Ook kunnen we 

met onze signalerende werkwijze een bijdrage leveren aan wijkplannen en integrale aanpakken. 

Bekijk hier de film over present werken die we in 2016 maakten. 

Online presentie en ondersteuning

R-Newt is ook online present. Daarmee zijn we zeer goed bereikbaar voor jongeren die we in real life al 

kennen en ook voor jongeren die in contact willen komen met een jongerenwerker. Daarnaast houden we 

ook online onze ogen en oren open. Informatie bereikt ons snel. WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Snapchat en andere nieuwe kanalen: we gebruiken ze allemaal. In 2017 deed een van de 

jongerenwerkers in het kader van een masteropleiding onderzoek naar present werken via social media. 

De belangrijkste aanbeveling is om, ook op social media, met rolmodellen te werken. Rolmodellen die qua 

leeftijd dichter bij de jongere staan dan de jongerenwerker zelf. “Door het kleinere leeftijdsverschil krijgen 

zij makkelijker toegang tot de jongere.” (Stienen, 2017)

https://youtu.be/F-dT0qYhcEI
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Talentgericht werken

R-Newt richt zich succesvol op jongeren, bijvoorbeeld 

via talentgericht werken. We kiezen een positieve 

insteek gericht op wat jongeren wel kunnen. Dat 

motiveert. We werken met bewezen concepten als 

rolmodellen en succeservaringen. We zien dan dat 

jongeren vanuit een slachtofferrol weer een 

ondernemende rol aannemen:  van droom naar reële 

kansen! Ze nemen de regie in eigen handen en 

zoeken aansluiting bij de maatschappelijke context. 

De moeilijk te bereiken doelgroep bereiken wij wel en 

we gaan op zoek naar hun intrinsieke motivatie om 

terug de samenleving in te stappen. Daarbij is het 

cruciaal om direct, op het juiste moment, binnen te 

komen en de deuren te openen richting werk en 

school. 

Abdallah heeft in 2018 onderzoek gedaan naar 

de werking van jongerenwerk. Abdallah stelt dat: 

jongerenwerkers, in tegenstelling tot andere 

beroepsgroepen die werken met jongeren, 

aandacht hebben voor de volledige persoon 

(bijvoorbeeld niet alleen diens verstand) en dat 

die aandacht overwegend positief is. Vanuit 

andere beroepsgroepen (leraren, politieagenten, 

hulpverleners en anderen) ervaren jongeren 

ontmoediging: het eenzijdig aanspreken van 

jongeren op cognitieve vaardigheden terwijl ze 

weten dat ze qua intelligentie ‘laag’ scoren en de 

voortdurende en (vaak subtiel) negatieve 

benadering van deze jongeren. De jongeren zijn 

sociaal ontzettend slim (ondanks hun lage 

toetsscores) en voelen dit feilloos aan. Daarmee 

is jongerenwerk een “remedie tegen geweld en 

drugs”. 

https://www.socialevraagstukken.nl/jongerenwerk-remedie-tegen-geweld-en-drugs/
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Niet-formeel leren

Leren kun je op verschillende manieren doen. We 

kennen allemaal het onderwijssysteem in Nederland. 

Leren via die route noemen we formeel leren. Niet-

formeel leren daarentegen gebeurt door middel van 

geplande activiteiten, waarbij het ontwikkelen van 

talenten centraal staat (Europese Commissie, 2020-

strategie). Het niet-formeel leren is gericht op een 

verantwoorde groei van een jongere en niet op het 

door anderen vastgestelde curriculum (Clarijs, 2013). 

Het is de vrijwillige keuze van een jongere zich te 

bekwamen in iets wat hij of zij zelf leuk of belangrijk 

vindt. Voor veel landen is niet-formeel leren een 

integraal deel van hun jeugdbeleid. In sommige 

landen zoals Litouwen en Moldavië staat in de 

onderwijswet dat formeel en niet-formeel leren 

dezelfde rechten hebben. 

In de huidige situatie van stijgende werkloosheid 

onder jongeren is het noodzakelijk dat er, buiten het 

formele systeem om, nieuwe leermogelijkheden 

ontstaan. 

R-Newt werkt aan meer onderbouwing en legitimering 

van niet-formeel leren. Wij staan voor erkenning en 

waardering van deze andere vorm van leren.



Onze doelgroep: Risicojeugd

Onze doelgroep zijn risicojongeren. Een doelgroep die vanwege bepaalde omstandigheden of kenmerken een 

grotere kans heeft om in de problemen te komen. Naar schatting tien procent van alle jongeren zijn 

risicojongeren. 

Ouders

R-Newt legt makkelijk contact met ouders. De culturele sensitiviteit die goed werkt op straat en in contact met 

jongeren, creëert vaak ook een goede ingang bij de ouders. Onze positie en rol zijn hierin belangrijker dan 

ooit. Wij zijn in staat om een brug te slaan wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld tussen de schoolcultuur en de 

cultuur van ouders . We waren dat ook in 2017. 

We hebben in ons team voldoende Triple P-geschoolde jongerenwerkers om aan de vraag van ouders te 

kunnen voldoen (Triple P staat voor positief opvoeden). Daarnaast kunnen we, bij signalen rond ouders zelf, 

hen ook gemakkelijk naar de juiste partij leiden. Bij iets minder dan een kwart van de keren dat we een 

activiteit uitvoerden, hadden we contact met ouders. Ook rondom individuele vragen van jongeren hadden we 

259 keer contact met ouders.
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Present werken in 2017 in Tilburg

Sociale media 

R-Newt op Facebook 1.373 volgers

Twitter 934 volgers

Instagram 206 volgers (algemene pagina's)

YouTube 280 abonnees

Twitter Floor van Berkel 786 volgers

Facebook Chef’s Level 594 volgers

Instagram Chef’s Level 1.158 volgers

Alle jongerenwerkers hebben ook een eigen pagina op Facebook, Instagram of Snapchat.

Jongeren ondersteund door R-Newt: 2.440

Jongeren ondersteund met multi-complexe problematiek: 388

Aantal keer een locatie bezocht: 11.231

Aantal keer jongeren getroffen op een locatie: 2.099

Aantal keer jongens gezien op een locatie: 12.247

Aantal keer meiden gezien op een locatie: 2.552

Aantal locaties in beeld in de stad: 548 

Matches triage check: 823

Aantal keer activiteit uitgevoerd: 1.028

Aantal keer meiden bij activiteit 7.995

Aantal keer jongens bij activiteit 5.700



Voorbeeld present werken op het Reeshof College:

In 2017 zijn we gestart met presentie op het Reeshofcollege. Doel was om laagdrempelig contact te leggen 

met jongeren en vroegtijdig te kunnen signaleren. 

We zijn vanaf februari 2017 twee keer per week tijdens de pauzes aanwezig geweest op het Reeshofcollege 

(in totaal ongeveer zeventig keer). We hebben nog steeds wekelijks contact met veertig tot vijftig jongeren, 

mede door de inzet op het Reeshofcollege. Jongeren herkennen ons op straat van school en andersom. De 

samenwerking met het Reeshofcollege zorgt voor betere afstemming, waardoor we de problemen nu meer 

voor zijn. Succesvoorbeeld: twee jongeren die regelmatig op straat hangen (en ook niet altijd even goede 

resultaten behalen op school) hebben bij ons hun maatschappelijke stage gelopen. Zij zijn momenteel twee 

actieve vrijwilligers binnen R-Newt. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Ontwikkelingen in en om R-Newt

De wijk aan zet: jongeren aan zet

Er wordt meer nadruk gelegd op de actieve rol die burgers moeten aannemen in de samenleving. In 2017 

schreef de gemeente Tilburg de Nota Wijk aan Zet, waarin ze aankondigde op een andere wijze te willen 

kijken naar de rol van burgers in de sociale basis. Dit geldt ook voor jongeren. De samenleving moet om. 

Dat is een behoorlijk pittig proces, waar wij gericht aan bijdragen. Op een positieve en innovatieve wijze. We 

faciliteren al veel initiatieven van jongeren (onder andere middels de samenwerking met 'Ik ben Geweldig' 

van de NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad) en met het lokaal opererende Kattafonds). Initiatieven weten 

ons goed te vinden. En ze kunnen klein- en grootschalig plaatsvinden. Op thema-, straat-, wijk-, doelgroep-, 

stadsniveau et cetera. We begrenzen niet op postcode. Inhoud is leading. In onze programmalijn 'Jongeren 

doen het zelf' gaan we dieper op in op wat we in 2017 bereikt hebben: burgerinitiatieven door jongeren, 

jongeren die zelf aan de slag zijn gegaan, met die ondersteuning van R-Newt die ze nodig hadden. 

Onze ondersteuning bij de initiatieven van jongeren is onmisbaar. De maatschappelijke businesscase, waar 

we het eerder al over hadden, geeft ook aan:

De sociale cohesie in de wijk is versterkt doordat het de aandacht heeft van het jongerenwerk, waar de 

volgende (deel)effecten uit voortvloeien:

1.Jongeren en buurtbewoners voelen zich sterker verbonden met hun buurt en met elkaar.

2.Jongeren staan in een positief daglicht bij de buurtbewoners die aansluiten bij activiteiten die zij hebben 

georganiseerd.

3.Door actief te zijn als vrijwilliger ontwikkelen jongeren vaardigheden en zelfvertrouwen.

4.Het plezier dat jongeren beleven aan hun actieve bijdrage zorgt ervoor dat de kans toeneemt dat zij zich 

ook in de toekomst (blijven) inzetten voor hun omgeving.

Actieve inzet van jongeren komt niet vanzelf. Dat moet aangejaagd en blijvend uitgedaagd worden. Zeker de 

kwetsbare doelgroep, ónze doelgroep, moet verleid en gemotiveerd worden om actief aan de slag te gaan. 

Maar ook bij de niet-risicogroep is motiveren en activeren nodig. Veel werk zit ook in het verbinden van 

groepen. Eigen initiatieven ontstaan en blijven vaak in een eigen, veilige sociale kring van vrienden en 

familie. Juist om cohesie te bevorderen en segregatie tegen te gaan heb je jongerenwerkers nodig die 

groepen uitdagen om te verbinden. 



We hebben ook kijk op hoe we op korte termijn innovatief 

met die actieve rol van jongeren aan de slag kunnen. Met de 

juiste prikkeling en stimulans kunnen we namelijk nog meer 

halen uit de eigen kracht van jongeren en hun omgeving. 

We kunnen de jongeren aan zet versterken: 

• door een stedelijke (moderne) jongerenalliantie bij elkaar 

te brengen en te faciliteren. Een alliantie die toegang 

heeft tot gemeentelijke budgetten ('De wijk aan zet') en 

tot de budgetten die we nu al kunnen bieden ('Ik ben 

Geweldig' en Kattafonds). We weten dat het nodig is om 

voor jongeren iets neer te zetten dat aanspreekt. Daar zit 

onze expertise juist. De bedoeling is zeker niet om een 

klassiek platform of overlegorgaan op te tuigen!

• door daarnaast aan de slag te gaan met de ontwikkeling 

van R-Newt Conceptstores. De kern is dat jongeren zelf 

aan de slag gaan met opgaven in de wijk. R-Newt wil 

daarbij sociaal ondernemerschap stimuleren en 

faciliteren. In samenwerking met Avans zal er een 

leergemeenschap worden gekoppeld aan de 

ontwikkeling en uitvoering van de R-Newt Conceptstores.
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Netwerk en samenwerking

Binnen onze huidige opgave zetten we heel stevig in op de lichte ondersteuning van jongeren (R-Newt 

maatwerk). Vrijwel altijd parallel en integraal. Maar niet alleen gericht op het verkrijgen van zorg. We hebben 

heel nadrukkelijk contact binnen diverse andere domeinen (werkgevers, jongerenpunt, onderwijs, cultuur en 

recreatie, sport et cetera) zodat we ook samen maatwerk kunnen leveren en innovatie vorm krijgt. De 

samenwerking met de Toegang en de samenwerking binnen de Hotspot zijn daarin belangrijk. Dat geldt ook 

voor de samenwerking op het vlak van nieuwkomers en op het vlak van jeugdgroepen en jeugdoverlast. De rol 

van de jongerenwerker daarin is duidelijk en toegespitst op onze corebusiness. R-Newt heeft vanwege dat 

contact in de diverse domeinen een breed scala aan netwerkpartners. Geen enkele organisatie heeft contact 

met partners van zo’n divers karakter .

Foto: in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerden we samen met branchevereniging Sociaal 

Werk Nederland een verkiezingsdebat. Jongeren uit het hele land kwamen naar poppodium 013 om met 

kandidaat-Kamerleden in gesprek én discussie te gaan. Bekijk hier de video. 

https://youtu.be/N9OYG2jozcA
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Landelijke overleg:

Overleg rondom onderzoek naar jongerenwerk:

Youthspot (naast ContourdeTwern zijn daarbij 

aangesloten STJJMH; Streetcornerwork; ijDOCzz; 

JOU; Hogeschool van Amsterdam; Youth for Christ; 

Stichting MOOI; Ijsterk; de Schoor; Participe)

Overleg landelijke tafels rondom radicalisering en 

maatschappelijke spanningen:

Naima Azough; NCTV (Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid); Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Platform JEP 

(Platform Jeugd preventie van Extremisme en 

Polarisatie) 

Regionaal georiënteerde overleggen
zorgadviesteam (ZAT) Entree Onderwijs; 

Klankbordgroep onderzoek naar de effecten van 
armoede op participatie van kinderen; 

18-/18+ overleg; 
Expertise Centrum ROC.

Overleg dat in elke wijk plaatsvindt:

Tilburgs Kwartiertje 

Accountgesprekken 

Buurtregie 

Wijkaanpak 

Kwartaallunches

IZO/EZO/ZAT 

Jeugdoverleggen (in 2018 Jongerentafels)

Diverse locatiegerelateerde overleggen

Stedelijke overleggen:

Divers overleg rond deradicalisering en polarisatie; 

Aanpak jeugdgroepen; Overleg interventies 

risicojeugd/Hotspot; Werkgroep jonge ouders; Overleg 

Kermis; Overleg Oud en Nieuw; Overleg rond 

talentbenadering met cultureel veld; Fix Up Your Life; 

Aanpak ex-AMV-jongeren; In veilige handen; We CAN 

Young/Ik Ben Van Mij; Innovatienetwerk Jeugd; 

Overleg Intermediairs Ariënsfonds; Jeugdwerkloosheid; 

Overleg met Halt; Zorg voor Jeugd/Multisignaal; Triple 

P; Collectieve Integrale Preventie; Top 100 overleg.

Maar ook hebben we samengewerkt met tal van andere organisaties op het vlak van onderwijs, 

sport, cultuur, theater, hulpverlening, wonen, arbeid, re-integratie, en veiligheid, met afdelingen 

van de gemeente en met vrijwilligersorganisaties.
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Onderzoek naar het effect van jongerenwerk

Dat jongerenwerk van waarde is, lieten we al in het vorige hoofdstuk zien. Met de Maatschappelijke Business 

Case is al aangegeven dat jongerenwerk voor een besparing zorgt. R-Newt vindt het zeer belangrijk om een 

bijdrage te leveren aan de verdere legitimering van het jongerenwerk in Nederland. Daarom nemen wij deel aan 

diverse onderzoeken:

• In 2017 is het cohortonderzoek 'De Kracht van Jongerenwerk' gestart. Dit is het eerste onderzoek dat over 

een langere periode op grote schaal de effecten van jongerenwerk in Nederland meet.

• We namen deel aan het onderzoek 'Sterk Meidenwerk'. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2018 

afgerond.

• We namen deel aan het onderzoek dat Naima Azough uitvoerde in opdracht van de minister en de 

staatssecretaris naar preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie.

• In 2017 heeft Bureau Alpha het onderzoek naar de effecten van R-Newt+ opgeleverd.

• Daarnaast voerden medewerkers en afstudeerders diverse onderzoeken uit binnen de jongerenwerkpraktijk.



Programmalijnen

Om de opbrengst en de inzet goed te kunnen duiden, leggen we ons werk uit aan de hand van onderstaand 

model: 

HOOFDSTUK 3

In de basis werkt R-Newt present en talentgericht. Wat we daaronder verstaan, hebben we in het tweede 

hoofdstuk van dit verslag uiteengezet. Present werk en de talentfocus is er altijd, wat we ook doen: het is bij 

voorbaat eropaf en met een positieve, talentgerichte insteek. 

Wanneer we de diepte ingaan werkt R-Newt op basis van programmalijnen die we flexibel inzetten, toegepast 

op wat nodig is. Zo kan het zijn dat er in de ene wijk meer moet worden ingezet op overlast door jongeren en 

dat we in de andere wijk meer focussen op perspectief voor jongeren. Binnen elke programmalijn gebruiken 

we ook digitale dienstverlening. Daarnaast kijken we bij elk werkprincipe naar het niveau van de wijk en het 

niveau van de stad.
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Jongeren doen het zelf

R-Newt kende altijd al een grote bijdrage van jongeren 

zelf, een hoog participatiegehalte. Dat is tenslotte de 

kern van onze werkwijze. De programmalijn ‘Jongeren 

doen het Zelf’ gaat over jongeren activeren. We gaan 

uit van de eigen kracht van jongeren. We werken bij 

het activeren van jongeren vaak ook met jongeren die 

al een rolmodelfunctie vervullen, die weten hoe het is 

om jong te zijn en zelf risico’s hebben overwonnen. Of 

met jongeren die peer-to-peer elkaar ondersteunen. 

Dit levert het op:

Door zelf aan de slag te gaan, leren jongeren 

vaardigheden die ze niet op school leren. Jongeren 

leren door te doen en door te ervaren. Dit noemen we 

niet-formeel leren. Dit levert op dat jongeren 

bijvoorbeeld vaardiger worden in creatief denken, 

(complexe) problemen leren oplossen en kritisch leren 

nadenken. 

Jongeren leren een eigen mening vormen door 

beslissingen te leren nemen en ook 

verantwoordelijkheid te leren dragen. We stimuleren 

jongeren JUIST nu om het zelf het heft in handen te 

nemen. Dit doen we in de context van 2018, van het 

beeld van de huidige generatie en van de benodigde 

mentaliteitsverandering bij ‘de burger’. Zelf het heft in 

handen nemen is op de korte termijn al een relevante 

doelstelling, maar met oog op de langere termijn zeker 

ook een noodzakelijk investering! 

Dit deden we in 2017:

R-Newt ondersteunt en maakt mede mogelijk. Een 

goed voorbeeld hiervan was de deal die we sloten 

met ‘Ik ben Geweldig’. Wij ondersteunden jongeren 

die bij ‘Ik ben Geweldig’ budget aanvroegen voor 

activiteiten die ze voor andere jongeren 

organiseerden.
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Stedelijke projecten

BeChallenged013 (BC013) 

Richt zich op het doen van  vrijwilligerswerk als middel om te 

komen tot een beter toekomstperspectief voor jongeren. 

BeChallenged013 zorgt ervoor dat jongeren met een afstand 

tot de arbeidsmarkt uitgedaagd worden hun kwaliteiten en 

talenten te ontdekken. BC013 heeft tal van plekken waar de 

jongeren vrijwilligerswerk kunnen doen, kunnen oefenen en 

ervaring opdoen. Gericht op de arbeidsmarkt, werkt BC013 

samen met het Jongerenpunt. Jongeren worden gecoacht op 

hun kwaliteiten en talenten door getrainde peercoaches 

(leeftijdsgenoten). Dit zijn ook vrijwilligers. Door werkervaring 

op te doen als vrijwilliger of op een oefenwerkplek 

ontwikkelen de jongeren vaardigheden en krijgen ze een 

duidelijk beeld van hun passie en talenten. 

De jongeren die deelnemen aan het project werken op een 

laagdrempelige en leuke manier aan 21e eeuwse en 

werknemers-vaardigheden. Het project kenmerkt zich in het 

bijzonder door de community die het vormt. In de afgelopen 

periode zijn 63 jongeren begeleid en zagen we een groei in 

aanmeldingen afkomstig van re-integratie aanbieders (die 

juist zelf de taak hebben deze doelgroep te begeleiden). Het 

bevestigt dat R-Newt jongeren op een positieve wijze weet te 

motiveren om aan de slag te gaan. Inmiddels zijn we met de 

gemeente en betreffende partijen in gesprek over deze groei 

aan aanmeldingen. 

Een jongere

Wat betekent BC013 voor jou?

“Groei, liefde en passie. Groei omdat je de vrijheid 

hebt om te kunnen groeien in de persoon die je bent, 

omdat je daar de vrijheid voor krijgt. Liefde en passie 

vind ik in de sfeer, en het respect en de waardering 

die je krijgt zijn onbeschrijfelijk. Ik heb bij veel 

organisaties gezeten, maar hier heb je alles.”

Hoe zag jouw leven eruit voor BC013?

“Rommelig, niet gewaardeerd en saai. 

BeChallenged013 is voor mij de kleurplaat die ik zelf 

mocht inkleuren, en die kans heb ik nergens gehad. 

Mijn leven werd altijd ingekleurd en nu mag ik dat 

zelf doen.”

De jongere is 17 en leerplichtig. BC013 is een 

alternatief traject voor hem om volgend jaar weer in 

te stromen in de koksopleiding. Nu krijgt hij 6 

maanden om een stabiele situatie te creëren in zijn 

leven en te werken aan zichzelf, ook middels 

vrijwilligerswerk. 



HOOFDSTUK 3

Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Vanuit BC013 is er een grote hoeveelheid aan jongereninzet voor de stad. Jongeren worden ingezet op basis 

van hun kracht en expertise. Zij hebben bijvoorbeeld workshops verzorgd tijdens de European Social 

Innovation Week. Een van die workshops ging over Jeugdwerkloosheid. 

Workshop Return on Society

Hoe raakt het bedrijfsleven meer betrokken bij werkzoekende jeugd zonder startkwalificatie, zodat zij feitelijk 

een plek in bedrijven en organisaties vinden?

Jeugdwerkloosheid neemt nog steeds toe, met name onder kwetsbare jongeren. Jongeren schreeuwen om 

werk maar de maatschappij laat hun TALENTEN veelal onbenut. Jongeren zijn de toekomst van onze 

(nieuwe) economie. Wat heeft de arbeidsmarkt nodig om aansluiting te vinden bij (risico)jongeren. En 

andersom. Wat maakt dat veel organisaties al wel actief investeren in deze jongeren, waarom doen ze dat en 

wanneer doen ze dat wel of niet? 

De jongeren, betrokken bij het initiatief BeChallenged013 namen aanwezigen mee in de samenwerking met 

partners als Praktijkcollege Tilburg, Theaters Tilburg, Bank15, Venturespring, 013 en Wiendels opleiding & 

advies. Zo lieten ze hen ervaren wanneer en waarom investeren in jeugd en betekenisvol ondernemerschap 

samen gaan.



V-point (Vrijwilligerssteunpunt voor en door 

jongeren) 

Elke maandag, dinsdag en donderdag staat het 

vrijwilligersteam van BC013 klaar om jongeren te 

helpen in het vinden van passend vrijwilligerswerk 

of een oefenwerkplek. De interesses en talenten 

van jongeren zijn daarbij leidend. V-point is ook 

mobiel: wij komen naar scholen, groepsactiviteiten 

en informatiedagen. Wij geven dan informatie en 

begeleiden jongeren in het vinden van een 

passend project of maatschappelijke organisatie. 

Dit kan alleen op afspraak. 

Event Talent in samenwerking met Verdien je 

Ticket

In 2017 zijn 72 jongeren tijdens evenementen 

ingezet als vrijwilliger. Vanaf 2018 neemt ‘Verdien 

je Ticket’ het voortouw en coacht BC013 de 

jongeren. 

Evenementen waar de vrijwilligers zich in hebben 

gezet:

1. Woo hah! hiphopfestival: bekijk de video.

2. hippiemarkt Mercado d’Ibiza

3. Elements, onderdeel van de Tilburgse 

Muziekmarathon

4. Tilburg Comedy Club

5. Gigakangoeroedag bij Korfbalvereniging 

OJC’98 in Berkel- Enschot, een 

sportevenement voor 200 kinderen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=xSh3xFzA6cE
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Van openbare ruimte tot jongerencentrum, van school tot Roadburn. V39: mobiel, innovatief, creatief 

en laagdrempelig.

En vooral doen jongeren het zelf

In V39 gebeurt zo ontzettend veel. Dat kunnen we niet kort samenvatten. Bij deze een sneek peek van alle 

DIY-jongeren doen het zelf inzet:

DIY in het beheer van V39

Jongeren leren laagdrempelig en in een veilige, prettige omgeving hoe je goed voor een gebouw en de 

faciliteiten in een gebouw zorgt en verantwoordelijkheid draagt.

Een aantal voorbeelden van DIY-activiteiten voor en door jongeren gefaciliteerd en ondersteund door R-Newt:

• TDEVS: computercursus die vrijwillig gegeven wordt door een gastdocent aan jongeren. Jongeren worden 

opgeleid om eigen websites te bouwen, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden in werk/inkomen 

• Ontmoetingsdag: dag georganiseerd door een bekeerde dame die graag in contact wilde komen met 

meerdere meiden, waarbij aandacht is voor alles wat bij bekeren hoort: wat levert het je op? Waar loop je 

tegenaan? Hoe gaat jouw familie er mee om? In gesprek met een (tevens ook bekeerde) islamdeskundige. 

• FreeFree: jongeren die een innovatief dansconcept hebben ontwikkeld waarbij prestatiedrang niet voorop 

staat. Met de nodige ondersteuning en begeleiding hebben zij zestig jongeren weten te bereiken.

• Kickboksen: wordt gegeven door een citytrainer aan jongeren die interesse hebben in kickboksen 

• DJ-workshop: gegeven door peer educators, voor en door jongeren

• Studio: peereducators ondersteunen jongeren bij opnames en muziek 

• Dans: gegeven door peereducators voor en door jongeren

• Huiskamer: jongeren bepalen zelf het programma van deze avond. Vaak gebaseerd op spelletjes, maar 

kan ook een uitstapje zijn, sinterklaasavond, kerst, zomer-bqq, enzovoorts. De huiskamer word 

ondersteund door vrijwilligers die vanuit een eigen drive werkervaring willen opdoen. Soms gerelateerd 

aan werktrajecten, maar met een vrijwillige insteek. 
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V39 als spil in het binnenstad. Een greep van overige activiteiten:

• City Life Church Tilburg 

• Roadburn

• Kermis FM 

• Psycho Mind Festival

• Diverse groepen en instellingen overleggen in V39

• De Hotspot (samenwerking diverse partners rondom risicojeugd) is gehuisvest in V39

• Herman Brood Academie heeft haar examens in V39

• Samenwerking met Poppodium 013 en horeca in de omgeving

Centrale ligging

V39 heeft een centrale ligging. Het is bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor medewerkers van team 

Handhaving van de gemeente, of voor Diamant groenvoorziening. Ook ontvangen we diverse andere 

bezoekers van de binnenstad die binnenlopen. 
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Studio Waves en Level 1 in V39

In V39 heeft R-Newt vijf jongeren de verantwoordelijkheid 

gegeven over de studio. De jongeren opereren zowel als 

groep als los van elkaar. De jongeren runnen de studio en 

geven DJ-lessen aan andere jongeren. Ze zorgen daarnaast 

voor de planning en uitvoering van productielessen, maar 

geven ook rondleidingen. De jongeren hebben tevens een 

adviserende rol bij de studio. Jongeren adviseren derden 

bijvoorbeeld over het opzetten van een studio. Daarnaast 

ontwikkelt R-Newt Level 1: op momenten dat er geen 

medewerker in het gebouw is, krijgen de jongeren de 

bevoegdheid om zelf de studio te bemannen op de eerste 

verdieping van V39, Level 1 dus. Dat betekent ook dat we 

randvoorwaarden regelen. De jongeren moeten bijvoorbeeld 

een BHV-diploma hebben om alleen in het pand te kunnen 

zijn. Vervolgens staat op de planning om de jongeren een 

sleutel van het gebouw en de alarmcode te geven.

Digitaal jongerenplatform: 

CTRL-R (spreek uit: controller)

Een online platform dat met uitdagende en vernieuwende 

content 14- tot 30-jarigen op de hoogte houdt van alles wat 

er in het dagelijks leven gebeurt. We spelen hiermee in op de 

verschuiving van mediagebruik door jongeren naar digitale 

media. Het streven is wekelijks filmpjes uit alle werkgebieden 

van R-Newt te uploaden. Deze content is authentiek, actueel 

en deelbaar. Het platform is een broedplaats voor YouTube-

creators, social influencers en nieuw talent. CTRL-R 

produceren we volledig in eigen huis, bij R-Newt, in 

samenwerking met Omroep Tilburg. 

Klik hier voor de promo van CTRL-R.

https://youtu.be/oqsvZ6W5jMY


Gamegroep Checkpoint

Gamende jongeren die niet hun kamer uitkomen en geen sociale 

contacten aangaan. Regelmatig kreeg R-Newt hier vragen over vanuit 

het netwerk (Toegang, scholen en ouders). Wij hebben de interesse en 

passie voor gaming van deze jongeren ingezet, om ze elkaar in real 

life te laten ontmoeten. 

De gamers zijn samengekomen door hun interesse en halen veel 

energie uit de ontmoetingen. Een keer per maand organiseren zij op 

een laagdrempelige manier een avond voor andere gamers. Het is hun 

streven dat iedereen zich welkom voelt in de groep. 

Tilburg Comedy Club

Deze jonge groep cabaretiers bestaat uit zowel geschoolde en ervaren 

jongeren, als ongeschoolde en onervaren talenten. In de rol van 

regisseur, acteur, muzikant of organisator dragen zij hun steentje bij. 

Met hun diverse achtergronden, interesses, scholing en afkomst 

bedachten zij gezamenlijk sketches, stand-up comedy en live muziek. 

Die gaan over maatschappelijke thema’s, alledaagse gebeurtenissen 

en hun eigen ervaringen en ideeën. Voor het eerst namen in 2017 

twee deelnemers de regie voor hun rekening . R-Newt coördineert het 

project, coacht de jongeren en ondersteunt hen bij eventuele 

hulpvragen. 

Stichting Star

Drie jonge wereldverbeteraars tussen de 21 en 23 jaar hebben samen 

met hart en ziel deze stichting opgezet, ondersteund door R-newt. 

Gamebust

Een onderneming die is opgericht door en voor jonge gamers, 

ondersteund door R-Newt. Topics van Gamebust zijn onder andere 

gamen als ontsnappingsmechanisme, gamen als sociaal platform, the 

invisible community, gamen als carrière en de 'last' van gamen. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

R-Newt en culturele partners

R-Newt verbindt jongeren en culturele partners in de stad. Een aantal 

voorbeelden uit 2017:

Factorium

Een coverband van jongeren van de band workshop van Factorium- heeft 

deelgenomen aan de voorstelling van Tilburg Comedy Club. Zij waren de 

huisband van de voorstelling in april in Theaters Tilburg. 

Het Zuidelijk Toneel (HTZ)

Voor verschillende voorstellingen van Tilburg Comedy Club mochten we 

rekwisieten en kostuums lenen van HTZ. Daarnaast benaderde het 

toneelgezelschap R-Newt voor figuranten voor een voorstelling. Hier hebben 

we vier meiden aan gekoppeld. 

Theaters Tilburg (TT)

TT heeft R-Newt gevraagd een aantal jongeren te benaderen die structureel 

mee willen denken over hun programmering en die feedback willen geven op 

hun customer service. Jongeren konden, naast Tilburg Comedy Club, ook 

zelf programmeren. Hieruit is voortgevloeid: Yung Pioneers, Goldfished en 

Curious. Ook bezochten jongeren voorstellingen waaraan meet & greets 

waren gekoppeld. 

Hall of Fame

We hebben in 2017 geïnvesteerd in het contact met cultuurfabriek Hall of 

Fame. Gedurende het project 'Wie Wil Jij Zijn?' is er iedere zaterdag gewerkt 

met een groep jongeren in de Hall of Fame (bekijk de video). De Tilburgse 

band The Black Marble Selection en vier muziekdocenten lieten hen 

kennismaken met muziek. Voor het project hebben we gebruik kunnen 

maken van de faciliteiten van de Hall of Fame. Ook heeft R-Newt+ met de 

Hall of Fame samengewerkt in de aanpak van overlast door jongeren in de 

Spoorzone. 

https://youtu.be/zPcGI0Vz_zA
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Jongeren zelf aan de slag in Tilburg Zuid

JOP-container

Meiden en enkele jongens uit de wijk Groenewoud hebben zelf de 

handen uit de mouwen gestoken, een container geverfd en er een leuke 

en nette JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) van gemaakt. Dankzij hun 

inzet is er aan de Reigerstraat een opvallende ontmoetingslocatie in en 

voor de wijk bijgekomen, die zelfs vanaf de Ringbaan-Zuid te zien is. 

Tienerdisco

Samen met enkele enthousiaste moeders, tantes en andere 

buurtbewoners organiseren we één keer per maand een disco voor alle 

kinderen vanaf 6 jaar. We zagen in 2017 dat zelfs de kinderen van de 

vrijwilligers tijdens deze avond kwamen helpen. 

Inloopavond door moeder en voetbalclub

Een van de moeders uit de wijk heeft in de winter op eigen initiatief een 

avond voor jongeren georganiseerd. Zo hoefden de jongeren, naast hun 

wekelijkse avond bij R-Newt, nog een avond minder op straat te 

hangen. De moeder organiseerde de avond met advies van R-Newt en 

Sociaal Werk en in samenwerking met voetbalclub

JOP Blaak

In samenwerking met de wijkraad en jongeren uit de Blaak is gekeken 

naar het verplaatsen van een ontmoetingsplek (JOP) en is gezocht naar 

een nieuwe locatie. R-Newt ondersteunde wijkbewoners, jongeren en 

wijkraad bij dit gezamenlijke project. 

Freezone-voetbaltoernooi

Sherdison Lourens organiseerde samen met jongerenwerker Sander 

een Freezone-voetbaltoernooi. Op deze manier wil Sherdison andere 

jongeren laten sporten in plaats van lui op de Playstation laten spelen. 

Zo'n initiatief ondersteunen wij graag! Bekijk de video. 

https://youtu.be/P211j2Uo-oE
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Jongeren zelf aan de slag in Tilburg West 

Buurtcultuurdag

Meiden uit West hebben een culturele middag georganiseerd met dans, spoken word, hapjes en beauty. Ze 

deden dit met financiële hulp van 'Verrijk je Wijk' en het Johan Stekelenburgfonds en werden ondersteund door 

R-Newt.  

Meideninitiatief

Drie meiden uit Tilburg West hebben nagedacht over mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor de wat 

oudere meiden in de buurt. Zij liepen met veel frustraties rond, waardoor ze veel aan het tieren waren, op 

school en op straat. Met elkaar en met ondersteuning van R-Newt hebben ze gekeken wat kon helpen. Samen 

met Sportschool013 hebben de meiden bokstrainingen georganiseerd, waarbij ook weerbaarheid en het uiten 

van emoties aan bod kwamen. 



Jongeren doen het zelf in Tilburg Reeshof

Meidensport: 

Meiden tussen de 14 en 16 jaar hebben maandelijks sportles gegeven aan meiden van groep zeven en acht 

van de basisschool.

Skatepool

Jongeren van 15 tot en met 17 jaar hebben het zelf voor elkaar gekregen dat er een camera en lichtmasten 

zijn geplaatst bij de skatepool in het Reeshofpark. Zij hadden dit aangevraagd bij de burgemeester om 

overlast op en rond de skatepool tegen te gaan.

Jongerenwijkschouw

Jongeren hebben aan twee wethouders hun ervaringen gepresenteerd en verteld over hun deelname aan 

projecten. Aan deze wijkschouw deden mee: kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool, 

peereducators en deelnemers aan de cursus 'Je oppasdiploma halen'. 

Peereducatie

Jongeren van 16 - 21 jaar hebben de ervaringen die ze hebben opgedaan in het project Singer Songwriters 

overgedragen tijdens workshops. Deze werden gegeven aan groep zeven en acht van basisschool De 

Sporckt. 

Jongerenbuurtbemiddeling (R-Connect)

Jongeren van 18 tot en met 22 jaar hebben zich ingezet om overlastsituaties tussen jongeren en bewoners te 

voorkomen. 

Jongerenruimte Heyhoef

Jongeren van 16 tot 21 jaar hebben in 2017 samen met stagiaires hun eigen jongerenruimte in de Heyhoef 

opgepimpt (geschilderd en opnieuw ingericht). 
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Jongeren doen het zelf in Tilburg Noord

Jongerenraad

R-Newt heeft in Noord jongeren opgezocht die maatschappelijk bewust zijn en zich willen inzetten. 

Vervolgens hebben we deze jongeren samengebracht. We hebben hen geïnspireerd om een jongerenraad 

gestalte te geven. R-Newt wil deze jongerenraad in 2018 betrekken bij de ontwikkeling van onze 

conceptstores. Ook is dit een voorbeeld van hoe jongeren uit de wijken kunnen aansluiten bij de stedelijke 

jongerenalliantie (*2018) Het doel voor het komende jaar is om hen burgerinitiatieven te laten coördineren 

met ondersteuning van R-Newt. 

Voetbalvaders

Voetbalvaders is een burgerinitiatief. R-Newt heeft het samen met burgers opgezet. Doel is om kinderen 

onder 10 jaar samen met ouders te laten sporten. Een van de kartrekkers focust onder meer op de 

bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal. R-Newt ondersteunt en kijkt naar de brug naar 

jongerenwerk voor jongeren die dat nodig hebben.

Buurtvaders

Dit is een buurtpreventieproject gericht op sociale cohesie en verbinding. Doel is om in gesprek te gaan met 

elkaar. Vijftien tot twintig ouders uit de wijk Stokhasselt zijn erbij betrokken. De rol van R-Newt is motiveren 

en samen brengen. 

Jongerenorganisatie As-Sunnah Moskee

We onderhouden contact met de jongerenorganisatie van de As Sunnah Moskee. De jongeren organiseren 

zichzelf. Wel zijn de lijnen tussen onze organisaties kort en zijn we continu met hen in gesprek over jeugd. 

De jongerenorganisatie maakt gebruik van wijkgebouw De Symfonie voor recreatief voetbal. 

Studio Noord

Dit is hetzelfde als Studio Hartwerk in Oud-Noord, waar ervaren producers en rappers andere jongeren 

begeleiden. De jongeren, allemaal met een stevige interesse in muziek, gaan zelfstandig aan de slag. Zij 

motiveren jongeren in hun eigen sociale netwerk. Dat gebeurt organisch. Ze fungeren als rolmodel in hun 

netwerk en we willen hen meer gaan inzetten als rolmodel, ook voor anderen. 



Jongeren doen het zelf in Tilburg Oud-Noord

Studio in the DiZz

Rondom Studio Hartwerk in the DiZz (Hasseltstraat) zit een pool aan jongeren die zichzelf organiseren: ze 

draaien de muziekstudio zelf, plannen activiteiten en afspraken, motiveren jongeren uit hun eigen netwerk. De 

jongeren uit de pool gaan zelfstandig met elkaar aan de slag in de studio. Voor 70 procent draait de studio 

zelf. Onze rol is organisatorisch: bijsturen, coachen en het creëren van een leeromgeving. Ook checken we 

continu of de studio nog is wat die moet zijn.

Meidengroep

De meidengroep geeft zelf invulling aan de activiteit en voert ook zelf uit. Wij ondersteunen en kijken wat ze 

hebben gepland. Dit is een vrij jonge doelgroep .

Project Skillz

Skillz is een project waarbij jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 14 jaar wekelijks samenkomen 

om te werken aan het opzetten van een eigen bedrijf in de wijk. Het is de bedoeling dat de jongeren aan de 

slag gaan met sociaal ondernemerschap. Het einddoel is met de wijk een tijdelijke onderneming opzetten die 

meerwaarde heeft voor de wijk. Het resultaat voor de deelnemende jongeren is een leerbewijs met daarop de 

competenties waaraan zij gewerkt hebben. En eventueel houden ze er ook nog een zakcentje aan over. In 

2017 hebben de jongeren een jongerencafé georganiseerd voor hun ouders en leerkrachten.  

Open Dizz

Elke vrijdagavond is er in de DizZ een ontmoetingsavond voor en door jongeren. Jongeren vanaf 12 jaar 

kunnen hier gamen, luisteren naar muziek, chillen, tafeltennis of poolbiljart spelen. De avond wordt 

organisatorisch gedraaid door vrijwilligers. Jongerenwerk is aanwezig met een pedagogische blik en om 

eventueel aan de slag te gaan met het gedrag van jongeren. 

Escaperoom

Jongeren uit Oud-Noord hebben hun eigen escaperoom gebouwd in de kelder van de voormalige pastorie. 

Drie meiden draaien de escaperoom zelf. 

HOOFDSTUK 3



HOOFDSTUK 3

Jongeren doen het zelf in Berkel-Enschot en 

Udenhout

Kickboks-les

Een jongere die al een tijdje deelnam aan de kickboks-lessen bij 

R-Newt, heeft de rol van begeleider op zich genomen. Hij heeft zelf 

een aantal lessen gegeven aan een groep jongeren uit Udenhout. 

Creëren eigen hangplek in Berkel-Enschot

Een groep jongeren heeft op eigen initiatief, samen met de 

dorpsraad en de gemeente, gewerkt aan het creëren van een 

nieuwe eigen hangplek. Ze zijn zelf de gesprekken aangegaan met 

de partners en hebben zelf de container geschilderd die dient als 

JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats). Ook hebben zijzelf de JOP 

geopend, in nauwe samenwerking met de dorpsraad.

Rolmodel in Berkel-Enschot

Een jongere die was uitgevallen op school, negatief gedrag 

vertoonde op straat en geen hoop meer zag voor de toekomst, is 

vrijwilliger geworden bij R-Newt. Hij was sindsdien elke week actief 

bezig, deelde zijn verhaal en motiveerde anderen om goede 

keuzes te maken. Dankzij deze succeservaring heeft hij zijn 

motivatie terug gevonden en in september is hij weer gestart met 

school. 

Vrijwilliger in Berkel-Enschot

Een jongere is uitgevallen i.v.m. behandeling voor 

depressie/borderline. Vond het moeilijk om weer aan de slag te 

gaan. Is nu vrijwilliger bij R-Newt, voelt weer hoop voor de 

toekomst en start in september aan een opleiding.
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Perspectief

We zien dat niet elke jongere dezelfde kansen kan pakken. R-Newt draagt bij aan bereikbare kansen voor 

jongeren die dat nodig hebben. Dit vergroot het perspectief van jongeren. Wij steunen de uitleg die Jan Dirk 

de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, geeft aan het concept perspectief (De Jong, 2015):

Perspectief is meer dan slechts concrete oplossingen bieden voor een of meer deelproblemen en voor 

iemand een opleiding, baan of woning regelen. Perspectief bieden is ook meer dan het aanpakken van 

complexe, dieperliggende problematiek binnen een probleemgezin of in de psyche van de jongere zelf. 

Perspectief bieden omvat weliswaar meer dan al die belangrijke zaken, maar de betekenis kan vrij 

eenvoudig en eenduidig zijn. Met perspectief bieden wordt hier bedoeld dat je ertoe bijdraagt dat iemand 

een aantrekkelijk vooruitzicht ziet in het leven, zelf oprecht zin krijgt om andere keuzes te maken dan 

voorheen en daarbij ook een andere richting in te slaan (deels op onbekend terrein). Tevens is het van 

belang dat hij op die nieuwe weg steeds weer mogelijkheden leert zien om het nog onbekende pad –

met vallen en opstaan – succesvol te blijven volgen (en zo geloof in zichzelf te ontwikkelen). Dit 

betekent ook dat iemand naar zijn zin kan blijven handelen en dat de nieuwe weg hem blijft aanspreken 

ondanks tegenslagen, teleurstellingen en bovenal sociale angsten.

R-Newt heeft als belangrijk resultaat dat het perspectief van jongeren groter wordt. We creëren een setting 

die jongeren motiveert. Daardoor gaan jongeren sneller aan de slag met school, met werk of als vrijwilliger. 

Jongeren leren daarbij belangrijke burgerschapscompetenties die ze juist zo nodig hebben in de omgang met 

leeftijdgenoten, op straat, met buurtgenoten en met ouders en andere opvoeders in hun omgeving.
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Chef’s Level

In het najaar van 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor Chef’s Level #3. Chef’s Level is onze alternatieve 

opleidingsroute richting werk als kok of in de bediening in de horeca. We doen dit samen met Bonheur Horeca 

Groep en ROC. In een wekelijks pop-up restaurant in V39 oefenen jongeren in de praktijk. 

In 2017 organiseerde Chef’s Level onder meer een benefietavond voor stichting Het Vergeten Kind. 

Bekijk de video. 

https://youtu.be/-VAiESrzTsE


HOOFDSTUK 3

R-Newt Online

R-Newt Online combineert talentgericht werken en Social Do It Yourself (zie de volgende programmalijn). Met

R-Newt Online creëren we een aansprekende online leefwereld voor jongeren, partners en ouders. Een 

wereld waarin wij informeren, communiceren en bewustwording bewerkstelligen. En jongeren spelen natuurlijk 

zelf een grote rol bij R-Newt Online. 

Met R-Newt Online:

• maken we jongeren wegwijs in zowel de mogelijkheden als de 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 van professionals.

Bekijk hier de video ‘R-Newt Online zoekt nieuw bloed’. 

https://youtu.be/zFhzSuWggNg
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Perspectief in wijken en dorpen

In de Tilburgse wijken en dorpen (Berkel-Enschot en Udenhout) richten we ons met onze inzet ook op 

perspectief. Dat doen we bijvoorbeeld in de meidengroepen, tijdens de zakgeldprojecten, met een 

project als Skills en met huiswerkprojecten. Ook onze inzet binnen de programmalijn 'Jongeren doen het 

Zelf' is gericht op het bieden van perspectief. De jongeren die we ondersteunen in het zelf doen, leren ook 

hun horizon verbreden en doen succeservaringen op. Jongeren raken daarbij gemotiveerd om zelf in actie te 

komen. 

Talentgericht werken is de basis van ons werk. 



R-Newt Maatwerk

Doordat we opereren in de leefwereld van jongeren, zien we veel 

jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen 

of al zijn uitgevallen . Om te voorkomen dat problemen nog erger 

worden, moeten deze jongeren zo snel en zo integraal mogelijk 

geholpen worden. Zodat zij, zover hun eigen mogelijkheden dat 

toelaten, een stabiele plek in de maatschappij verwerven en 

duurzaam gaan werken aan hun toekomstperspectief. Dat is 

maatwerk: omdat op elke situatie een andere oplossing past. 

R-Newt speelt een cruciale rol: we ondersteunen en motiveren 

jongeren om hulp te accepteren en daarvan gebruik te maken. 

Juist de jongerenwerker is de vertrouwenspersoon bij wie de 

jongere écht open is. En juist de jongerenwerker heeft die 

connectie met jongeren, zodat ze hulp sneller accepteren, zelf 

actief aan de slag gaan en verantwoordelijkheid nemen bij het 

mee oplossen. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat dit werkt. 

We pleiten voor integrale samenwerking met partners rondom de 

jongeren. De rol van R-Newt is om, parallel aan alle inzet van 

partners, de linking pin in het gewone leven van de jongere te 

zijn. Dus geen afschaalvragen meer of het overdragen van 

jongeren: integraal en afgestemd is het devies! 

Tenslotte is R-Newt zeer goed in staat om, samen met partners, 

individuele vragen te vertalen naar een collectief aanbod. Zien 

we bijvoorbeeld veel opvoedvragen op een bepaald vlak? Dan 

bieden we daarop een vraaggericht collectief aanbod. Zoals een 

workshop 'Omgaan met jongeren', of aanbod op het vlak van 

schulden en perspectief, in samenwerking met 

schuldhulpverlening. Vraaggericht collectief aanbod blijft in 

ontwikkeling.
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Samenwerking Hotspot

Sinds 2015 bestaat er een samenwerking tussen Jongerenwerk R-Newt, Kompaan en De Bocht (tegenwoordig 

Sterk Huis), IMW Instituut voor Maatschappelijk Werk, Traverse (maatschappelijke opvang) en RIBW Brabant 

(begeleid wonen). De samenwerking heet Hotspot en de partners komen bij elkaar in V39. Binnen deze 

samenwerking worden kwetsbare jongeren met complexe zorgvragen laagdrempelig en snel verder geholpen. 

In de Hotspot werken de Toegang, de vijf genoemde organisaties en eventuele nieuwe netwerkpartners samen 

aan een sluitende keten. Na twee jaar organisatieoverstijgend werken, leren en toepassen, organiseerden wij in 

het najaar van 2017 gezamenlijk een miniconferentie. De inleiding werd verzorgd door professor Patrick Kenis, 

hoogleraar op het gebied van Policy and Organisation Studies aan Tilburg University. 



Fix up your Life

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen, geen nieuwe schulden meer 

opbouwen, geen overlast veroorzaken en geen crimineel gedrag 

ontwikkelen. Daarop richt 'Fix up your Life' zich. Onderdelen van de 

methodiek zijn ondersteuningstrajecten, voorlichting op scholen en 

bewustwordingstrainingen als voorbereiding op een 

schuldhulpverleningstraject. In 2017 kwamen er 99 aanmeldingen 

van verschillende partijen: team Schulphulpverlening van de 

gemeente, RMC (meld- en coördinatiepunt vroegtijdig 

schoolverlaten), Traverse, ROC, IMW, MEE (ondersteuning mensen 

met een beperking), de Toegang, reclassering en intern. Hiervan 

zijn er uiteindelijk  67 jongeren verder gegaan met 

schuldhulpverlening. 

Doordat we steeds kritisch kijken naar wat werkt, blijft de methodiek 

in ontwikkeling. In 2017 hebben we samen met Schuldhulpverlening 

geëxperimenteerd met de werkwijze. We daagden de jongeren door 

middel van een werkboek uit met challenges. Doel was om 

jongeren meer regie te geven over wanneer zij door konden gaan 

met het vervolg bij Schuldhulpverlening. We kunnen concluderen 

dat het nodig blijft om jongeren daar intensief bij te motiveren en 

begeleiden. 

'Fix up your Life' is een goed voorbeeld van een vraag die we 

hebben vertaald naar een collectief aanbod: jongeren met schulden 

op weg helpen in samenwerking met Schuldhulpverlening.

Jongerenwerkers in de hele stad zijn bezig met R-Newt Maatwerk. 

In de wijken pakken we signalen vroeg op, samen met de 

Toegangsteams. Komen we er in de wijk niet uit, dan kunnen we 

verder via de Hotspot. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Inclusieve samenleving

De spanningen in de wereld zijn merkbaar in de wijken. De polarisatie in ons land neemt toe! Wij komen een 

verscheidenheid aan mensen tegen, en daarmee een verscheidenheid aan meningen. Wij zijn experts in het 

aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Dat aansluiten kunnen we ook bij diverse typen mensen. We 

komen in contact met straatjongeren, boze buurtbewoners, inlevende moeders, gefrustreerde vaders, 

professionele netwerkpartners, innovatieve culturele partners en ga zo maar door. Tot al die mensen weten wij 

ons te verhouden. We hebben die interculturele vaardigheden. We verdiepen ons bijvoorbeeld in de persoon 

waarmee we op dat moment te maken hebben. Het voordeel van deze werkwijze is dat we goed bij mensen 

‘binnenkomen’. Er wordt steeds meer van de burger verwacht. Dat is niet altijd haalbaar. Maar mensen zijn 

bereid meer te doen, wanneer de persoon die ze voor zich hebben oprecht en echt is. 

We zien anderen worstelen met het aansluiten bij hun doelgroep, ook professionals. R-Newt heeft expertise die 

we kunnen overdragen aan collega-professionals, met name op het vlak van aansluiting, intercultureel werken 

en straatcultuur. 

Dat jongerenwerk een belangrijke partner is in het voorkomen van, maar ook in de aanpak van radicalisering en 

maatschappelijke spanningen, wordt bevestigd door onder andere Naima Azough. Azough onderzocht in 2017 

hoe professionals uit het jeugddomein met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie 

omgaan en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Dat onderzoek deed Azough op verzoek van minister 

Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en staatssecretaris Van Rijn van 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 



Azough heeft ook R-Newt voor haar onderzoek bevraagd. Azough schrijft:

• Extremisme en polarisatie vormen niet alleen een bedreiging voor de veiligheid van onze samenleving. 

Ze hebben ook een grote impact op de identiteitsontwikkeling van jongeren en kinderen. Ze ontwrichten 

families en gemeenschappen en het voorkómen ervan heeft dus een grote prioriteit. (…) Als het om 

preventie gaat, zijn juist professionals uit het jeugddomein inclusief het onderwijs cruciaal: leraren, 

jongerenwerkers, opbouwwerkers, hulpverleners, schoolartsen en hulpverleners in de geestelijke 

gezondheidszorg.

• Contact kunnen maken en in open verbinding blijven met jongeren zijn volgens de gesprekspartners het 

belangrijkst. Professionals als leraren, jongerenwerkers en jeugdhulpprofessionals zijn daar – als het 

goed is – bij uitstek voor opgeleid.

• Voor het tegengaan van extremisme en polarisatie dienen professionals sociale veiligheid en persoonlijke 

vorming bij jongeren centraal te stellen. Sociale veiligheid gaat over méér dan het tegengaan van 

onveiligheid. Jongeren hebben ruimte nodig om te ontdekken waar grenzen liggen, om hun identiteit te 

ontwikkelen, om verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. 

R-Newt is bij uitstek de partij die jongeren het hierboven beschrevene biedt: de ruimte die jongeren nodig 

hebben om te ontdekken en grenzen op te zoeken. Bij ons gaat het juist om het uitlokken van jongeren om 

aan de slag te gaan met je identiteit en eigen verantwoordelijkheid. Doordat we zo dicht op jongeren werken, 

zijn wij voor hen ook de personen die deze zaken bij hen uit mogen lokken. Juist wij zijn degenen die dat 

voor elkaar krijgen. 
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Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”

Netwerk SOMS

R-Newt is kartrekker van het netwerk SOMS (Sociale Onrust en Maatschappelijke Spanningen), in opdracht 

van de gemeente Tilburg. Thema’s die naar aanleiding van signalen aan de orde kwamen in het netwerk 

waren radicalisering, polarisatie, maar ook maatschappelijke onrust tussen groepen of gemeenschappen in 

de samenleving.

In 2017 hebben we samen met gemeente en Avans verschillende netwerkpartners een training aangeboden 

over de thema's radicalisering, familierelaties en netwerken. Er zijn mensen getraind van verschillende 

organisaties; denk aan scholen, politie, de zorg, de Toegang en Buurtsport.

We zagen in 2017 een verschuiving van thematiek. Na vragen over jihadistische radicalisering zagen we een 

toename aan vragen over onrust tussen verschillende groepen in de samenleving. Eind 2017 en begin 2018 

was er daarom meer aandacht voor verbinding en tegengaan van polarisatie in de Tilburgse 

samenleving. Tevens willen we meer partners verbinden aan het netwerk; denk aan religieuze instellingen, 

zelforganisaties, sleutelfiguren en rolmodellen. 

In 2017 zetten we in op signalen uit het netwerk en organiseerden we verschillende bijeenkomsten rondom 

het vraagstuk. 

Signalen uit het netwerk

We reageerden op verschillende (zorg)signalen die we ontvingen vanuit het netwerk:

• Lichte/eenvoudige inzet: ongeveer vijftig keer (informatie geven, advies, kort sparren)

• Zwaardere/complexe inzet: ongeveer twintig keer, waarvan ongeveer tien keer complexer van aard 

(sparren, begeleiding, meer betrokkenheid, meer schakelen tussen partners) (gemeente, ZVHT, CTer, 

expert, etc.) 
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Bijeenkomsten:

• R-Newt organiseerde bijeenkomsten over etnisch profileren in samenwerking met CTRL ALT DELETE 

(zet zich in tegen etnische profilering) en antidiscriminatiebureau Radar.

• R-Newt nam deel aan het onderzoek en een bijeenkomst over de positie van de afro gemeenschap in 

Nederland

• R-Newt was betrokken bij de debatshow over deze thematiek op het ROC Tilburg

• In samenwerking met het Ronde Tafelhuis, Bibliotheek Midden-Brabant en Sociaal Werk organiseerde 

R-Newt bijeenkomsten onder de noemer Radicaal Anders: een programma gericht op inclusie. Groepen 

namen elkaar mee in elkaars cultuur. Zo organiseerde R-Newt samen met het Ronde Tafelhuis de 

Godshuizenroute: nummer één in een reeks van educatieve activiteiten voor jeugd in Tilburg Noord, 

waarin we kennis maakten met wereldreligies, tradities en cultuur. Het ging om ontmoeten, eten, delen 

en om het empoweren van de samenleving. 

• In samenwerking met AnitRacismeGroep (ARG) Tilburg organiseerde R-Newt een posterexpositie 

rondom discriminatie en racisme

• Daarnaast verzorgden we diverse trainingen, waaronder aan reclasseringswerkers, over het thema 

straatcultuur en etniciteit

• Tilburg tolerante stad

• R-Newt nam deel aan de bijeenkomst Stabiliteit in Roerige Tijden van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SZW)

• R-Newt nam deel aan het onderzoek van Naima Azough.  



Een jongere over R-Connect 

(jongerenbuurtbemiddeling): 

“Enthousiasme, liefde en informatie! Het is 

een fantastisch programma!”
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Inclusieve samenleving in Tilburg

In het werken met risicojongeren komen we jongeren uit allerlei doelgroepen tegen. De insteek is altijd om 

inclusief te werken. Jongeren leren daarmee ook inclusief te denken. En ze komen in aanraking met anderen 

die niet per se hetzelfde zijn als zijzelf en die ook niet op een natuurlijke wijze in hun sociale netwerk terecht 

zouden komen. Dit gebeurt in alle wijken en tijdens alle inzet van R-Newt. Het heeft een sterk preventieve 

kracht. Enkele voorbeelden van inzet die gericht is op het inclusie:

Pilot reconstruction

Project Meet & Eat: een project waar jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met het 

werkveld waar zij later een toekomst in zien. Bij de selectie wordt er gezocht naar een balans tussen 

nieuwkomers en jongeren die al langer in Tilburg wonen, met als doel om contact en kennismaking op basis 

van interesse te laten plaatsvinden. 

In de pilot was het onderwerp keuken en restaurant. In 10 weken is er 2 keer per week samen gekookt en 

gegeten. Daarnaast zijn er workshops gegeven waarbij werknemersvaardigheden centraal stonden. Denk 

hierbij aan het opstellen van een CV en motivatiebrief.  
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Open inloopavond

Tijdens deze open avond staan ontmoeting en contact 

centraal. Er zijn verschillende projecten waaraan 

deelgenomen kan worden: een tekendocent geeft les, er 

zijn theaterworkshops die toewerken naar een uitvoering. 

Ook hier is aandacht voor het opstellen van CV’s en 

motivatiebrieven, Nederlandse taal, ondersteuning bij het 

inburgeren en contact met Tilburgse jongeren. Verder 

worden er op deze avond spelletjes gedaan. 

Overseas

Overseas is een burgerinitiatief dat wordt gedragen door 

vrijwilligers. R-Newt ondersteunt dit initiatief en biedt het 

pand aan. In 2017 heeft Overseas twee keer een festival 

georganiseerd. De avonden brengen twee werelden bij 

elkaar: die van vluchtelingenjongeren en van 

Nederlandse jongeren. Het idee komt van burgers die 

van betekenis willen zijn voor saamhorigheid rondom 

vluchtelingen. 

Huiskamer Light

Dit is een laagdrempelige, prikkelarme 

ontmoetingssetting voor jongeren met ASS (Autisme 

Spectrum Stoornis), en andere jongeren die zich in deze 

setting prettig voelen. Het is ontstaan in 2017. De 

bedoeling is om de huiskamer in de toekomst 

grotendeels door vrijwilligers te laten draaien met 

ondersteuning van R-Newt. Momenteel zijn er al twee 

vrijwilligers betrokken, die goed bij de doelgroep passen.
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Veiligheid

R-Newt werkt present in de leefwereld van jongeren. Op de plekken waar jongeren van nature graag komen. 

Zo hebben we ook de straat en de hanglocaties in beeld. In principe hebben we in Tilburg een preventief 

contact. Mocht er sprake zijn van overlast, dan is R-Newt er snel bij. R-Newt+ heeft daar (ook) een rol in. Bij 

vroegtijdig acteren op (aankomende) overlastsituaties komt het aan op snelheid en de juiste informatie. Onze 

ervaring is dat wanneer we met de juiste informatie snel inzetten, wij complexe overlastsituaties voor zijn. 

Door vaak simpelweg aanwezig te zijn op de locatie en het gesprek te voeren met diverse partijen, voorkomen 

we ook dat er complexe situaties ontstaan. We zien verder dat waar wel een complexe overlastsituatie 

ontstaat, er veel middelen, maatregelen en menskracht nodig zijn om te de-escaleren. Denk aan forse inzet 

van politie en (jeugd)boa’s en fysieke en bestuursrechtelijke maatregelen. 

In 2017 hebben we ingezet op 908 overlastmeldingen. De locaties die horen bij deze meldingen zijn altijd 

meegenomen in het straatwerk. In totaal hebben we voor de gemeente Tilburg 548 locaties in beeld. Deze 

locaties hebben we 11.231 keer bezocht.  R-Newt+ voerde in 2017 vier quickscans uit, en zat veelvuldig aan 

de voorkant (preventief) aan tafel of was op straat. 

In 2016 liet R-Newt onderzoek uitvoeren door Bureau Alpha naar de werkwijze van R-Newt+. Resultaten van 

dat onderzoek zijn in 2017 opgeleverd. Belangrijke resultaten zijn:

• De plusaanpak werkt waar die 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. 

• Er is bij R-Newt een duidelijke ontwikkeling te zien naar ‘de voorkant’ van het probleem: dus steeds 

eerder inzetten van de aanpak door R-Newt.

Klik hier voor het volledige onderzoek.

In de verschillende wijken zijn jongerentafels gestart. Dit zijn bijeenkomsten waarbij partners in de wijk die 

betrokken zijn bij jongeren, met elkaar in overleg gaan over actuele signalen.

https://r-newt.nl/algemeen/resultaten-vijf-jaar-bouwen-aan-nieuwe-aanpak-jeugdoverlast/
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R-Newt Kids

We maken ons zorgen om de jongere doelgroep. Die 

zorgen hebben we al enkele jaren en kaarten we vaker 

aan. Nog steeds zien we meer en meer kinderen laat (rond 

20.00 uur) op straat rondhangen. De ‘rondhangende 

doelgroep’ wordt ook steeds jonger, en jongere kinderen 

vertonen meer gedragsproblemen op straat. Zij nemen de 

voorbeelden van hun broers en zussen over. Ook armoede 

is bij kinderen een groot item.

In 2017 is door het sociaal werk de visie op R-Newt Kids 

ontwikkeld, het sociaal werk voor kinderen.

R-Newt Kids werkt net als R-Newt met programmalijnen. 

De programmalijnen van R-Newt Kids en R-Newt sluiten 

op elkaar aan. R-Newt zet in afstemming met R-Newt Kids 

in alle wijken en dorpskernen van de gemeente Tilburg ook 

preventief in op kinderen in groep zeven en acht. 

Klik hier voor de video van R-Newt Kids. 

https://youtu.be/GEV8-_veC2g
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R-Newt is voor preventie: voorkomen is beter dan genezen. We zien een belangrijke meerwaarde in de inzet 

op kinderen van 10 tot 12 jaar, in afstemming met de medewerkers van R-Newt Kids. Kinderen zijn in deze 

leeftijd nog verbonden met de wijk en contacten met ouders zijn op deze leeftijd makkelijk gelegd. Deze inzet 

vormt een preventieve buffer voor onze contacten en resultaten op latere leeftijd. Zeker met de kinderen die 

al naar de straatcultuur neigen, is inzet op relatief jonge leeftijd al van grote meerwaarde. 

We zetten bewust in op:

• De overgang van primair naar voortgezet onderwijs

• Oudercontact (betrokkenheid, signalen, lichte opvoedondersteuning voor pubers en begeleiden naar 

hulp)

• Present werken in de ouderkamers

• Signalen afkomstig van en samenwerking met basisscholen

• Present werken op het voortgezet onderwijs

Dat doen we met methodieken als Project 8. 

Project 8 is een programma gericht op groep 8 van basisscholen. Het project wordt uitgevoerd samen en in 

afstemming met de leerkracht van groep 8. De leraar kan R-Newt-thema’s kiezen die passen bij zijn of haar 

klas. 
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Kwaliteit en organisatie van R-Newt
Legitimering van jongerenwerk

Kwaliteit van dienstverlening

R-Newt heeft veel expertise en aanzien opgebouwd als het gaat om jongerenwerk in Nederland. R-Newt

werkt met bewezen interventies, voert onderzoeken uit naar de effecten van het jongerenwerk, 

experimenteert en ontwikkelt zich verder. 

Onze tak Training & Advies (T&A) wordt in specifieke situaties en bij specifieke vraagstukken ingeschakeld. 

In 2017 heeft T&A 57 trainingen gegeven. Diverse partijen (primair en voortgezet onderwijs, gemeenten, 

bibliotheken, reclassering, een woningcorporatie en welzijnsorganisaties) hebben gevraagd naar onze 

expertise over en ervaring met diverse aan jongeren gerelateerde onderwerpen:

• Training deradicalisering

• Training digitale leefwereld 

• Gastlessen module Jeugd en Opvoeding 

• Hoorcollege radicalisering

• Training Jongeren Openbare Ruimte

• Oppascursus 

• Training Presenteer Jezelf 

• Queenbees en/of Macho's, basis- en/of verdiepende training 

• Training straatcultuur 

• Themadag wijkanalyse 

• Training cultuurverschillen 

• Training nieuwkomers 18

• Trajecten FUYL

• 18+ Presentatie Workshop

• 18+ Training 2017/2018
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Personeel

Wij zorgen voor actieve kwaliteitsontwikkeling van ons personeel. 

We hebben beleid rondom werving en selectie, beoordeling en 

functioneren en deskundigheidsbevordering. R-Newt volgt de 

ontwikkelingen rondom het landelijk profiel jongerenwerk en sociaal 

werk op de voet en is deels ook trendsetter. We zoeken steeds naar 

het kwalitatief inspireren, triggeren en faciliteren van ons team. De 

organisatie heeft veel te bieden aan de jongerenwerkers. We geven 

ruimte aan ontwikkeling en innovatie. En we staan naast onze 

medewerkers wanneer dat nodig is. Nieuw personeel leiden we op 

via R-Newt T&A. Zo raken nieuwe medewerkers bekend met onze 

methodieken, zoals didactische vaardigheden, Queenbees en 

Macho’s. 

Klik hier voor meer informatie over R-Newt T&A. 

Medewerkers krijgen altijd de ruimte om te groeien en om zich te 

ontwikkelen. Zo zoeken medewerkers in werkgroepen naar 

antwoorden (intern en extern) en deskundigheid over belangrijke 

onderwerpen, zoals radicalisering, online dienstverlening, meiden, 

talentbenadering en ondersteuning bij zorg.

Vernieuwings- en ontwikkeldrift bij medewerkers bewerkstelligen we 

door het type werkers dat R-Newt aantrekt en door de stijl van 

leidinggeven. We verwachten dat onze medewerkers beschikken 

over actuele vakkennis en stellen hoge eisen. Eén keer per jaar 

nemen jongerenwerkers deel aan de jongerenwerkdag. Dit jaar (in 

oktober) stond onder andere op het programma Jan Dirk de Jong 

(foto), die een zeer goede naam heeft op het gebied van omgaan 

met straatjongeren. 

https://r-newt.nl/training-advies/
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Behalve bij bovengenoemde specifieke ontwikkeling van medewerkers op het vlak van jongerenwerk, haakt 

R-Newt tevens aan bij het brede scholingsbeleid van ContourdeTwern. 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. Ook zijn we binnen ContourdeTwern bezig met 

strategische personeelsplanning en met functiedifferentiatie.

Tenslotte werken we volgens het stappenplan van de ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’.
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Kwaliteitscertificering en beroepsregistratie Jeugd

Sinds 2014 beschikt ContourdeTwern over een certificaat op basis van het kwaliteitskenmerk NEN 15224 

(voorheen HKZ-certificering). Ieder jaar voeren we interne en externe audits uit om ons kwaliteitsniveau op 

peil te houden. In afstemming met Sociaal Werk Nederland werken we aan de beroepsregistratie van onze 

medewerkers in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Klanttevredenheid

R-Newt voert jaarlijks actief digitaal klanttevredenheidsonderzoek uit onder partners, ouders en jongeren. 

Ook aan het meten van klanttevredenheid stellen we eisen. Aan jongeren vragen of ze R-Newt leuk vinden 

nadat ze een toffe activiteit hebben gehad, is natuurlijk eenvoudig. Het gaat om tevredenheid over de 

inhoudelijke ondersteuning zoals ouders en jongeren die ervaren (de mate van ervaren baat). En aan onze 

partners vragen we of onze jongerenwerkers een effectieve bijdrage leveren in de samenwerking.

Transparante verantwoording 

R-Newt heeft transparante resultaatverantwoording hoog in het vaandel staan. We werken met een 

inhoudelijk digitaal registratiesysteem (BLIK), hebben interne controlemomenten ingebouwd en 

verantwoorden op resultaat. Ook hebben we onze methoden omschreven (inclusief een beschouwing op 

basis van de theorie van het kennisfundament ) en de methoden gefaseerd laten beschouwen door externen. 

De talentbenadering is daarvan een voorbeeld. Samen met de opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens 

terugkerende accountgesprekken, formuleren we indicatoren die passen bij de opdracht van het 

jongerenwerk. We denken daarbij zowel aan output- als aan outcome-indicatoren. Klanttevredenheid op 

basis van een kwalitatief goed klanttevredenheidsonderzoek is een voorbeeld van outcome. R-Newt heeft 

daar al ruime ervaring mee

R-Newt: vernieuwend en onderzoekend

R-Newt pioniert en ontwikkelt ter plaatse. In Dordrecht bieden we bijvoorbeeld een pilot-programma aan om 

de integratie van nieuwe statushouders te bevorderen. 

We gebruiken de nieuwste inzichten, zoeken altijd naar nieuwe interventies en nemen daarnaast deel aan 

programma’s om onze methodieken te laten doormeten op effectiviteit. Daarnaast nemen we deel aan 

diverse onderzoeken. Dat hebben we in hoofdstuk 2 benoemd. 


