Netwerkprogramma

Wijk bij Duurstede
In Wijk bij Duurstede doen de jongerenwerkers Gerda van Berkel en Eno Middelham van Stichting Binding
mee aan het netwerkprogramma ivmJongeren. Zij werken vanuit het Wijkhuis. Dit is het ontmoetingspunt
van de jongeren, er worden inloopavonden en activiteiten georganiseerd en verschillende soorten
vrijwilligers zijn actief. Als thema voor met name het tienerwerk heeft Gerda gekozen voor ‘Plek in Wijk’ en
Eno voor de wat oudere jongeren: ‘’Jongeren een stap vooruit’. Gerdine van Ramshorst is vanuit
Eigentijdse Verbindingen hun praktijkbegeleider.

Ondersteunen van
initiatiefkracht en netwerken
Ondersteunen van initiatiefkracht is voor jongerenwerkers heel natuurlijk. Toch is er juist op dit punt een
verschuiving opgetreden in de houding van Gerda en Eno.
Die verschuiving betekent dat ze jongeren meer vaardig
maken om zelf hun stappen te overzien en te onderzoeken hoe ze anderen daarbij kunnen inschakelen. De
jongerenwerkers hebben met name veel gebruik gemaakt van de netwerkanalyse, waarmee jongeren het
netwerk rond hun initiatief in beeld brengen. Elke jongere
die op een gegeven moment iets wilde, kreeg van Gerda
een papier onder zijn neus met de uitnodiging een
netwerkanalyse te maken. En dit werkte. De jongeren
kregen door het netwerk in beeld dat ze niet alles zelf
hoefden te doen en dat ze deze methode voor veel dingen
waar ze mee aan de slag willen, kunnen gebruiken. Het
netwerk op papier fungeerde als geheugensteuntje bij het
bespreken van hun initiatief. Soms werkten jongeren die
betrokken waren bij een initiatief op verschillende tijden

Stimuleren van eigen middelen en mogelijkheden was ook
een uitdaging toen een groep jongeren uit Langbroek om
ondersteuning van het jongerenwerk vroeg en daar op dat
moment weinig ruimte voor was. De initiatiefgroep wilde een
eigen plek realiseren. In Langbroek was geen accommodatie
voor de jongeren. Eno, de jongerenwerker had weinig tijd,
maar met een beetje ondersteuning van Eno en de netwerken
van de jongeren is in korte tijd een vaste inloopavond
gerealiseerd in het dorpshuis. Het in beeld brengen van het
netwerk en de voorbereiding van de acties van de
initiatiefgroep zijn de belangrijkste acties geweest.

Werken vanuit een thema

Circusweek

Een van de uitgangspunten van het netwerkprogramma
ivmJongeren is dat de jongerenwerker alles wat hij
onderneemt verbindt met het jaarthema. Hierdoor wordt de
onderlinge samenhang en werking van activiteiten versterkt
en terugkerende gebeurtenissen steeds nieuw leven
ingeblazen. Voor een bepaalde periode staat dat thema
centraal in je werk. Gaande weg werd dit steeds logischer
voor Gerda en Eno. Mensen en activiteiten werden steeds
bewuster en explicieter aan het thema gekoppeld,
vrijwilligers en anderen werden bevraagd op hun
interpretatie van Plek in Wijk via Facebook, fotowedstrijden,
gesprekjes. Hiermee organiseer je het werk van je eigen
persoontje ‘af’ en meer samen met anderen. Het thema
werkt als katalysator en maakt dat er verbinding ontstaat
tussen alles wat er gebeurt. Hierbij hoort ook het aansluiten
bij wat er verder in de stad gebeurt, zoals het cultuuronderzoek onder jongeren van de cultuurmakelaar en het jaarlijks
organiseren van de circusweek met brugklassers van het
Revius.

Op de eerste ochtend van de circusweek oefent de docent
Lichamelijke opvoeding circusvaardigheden met de
jongeren. Als Gerda erbij komt laten ze zien wat ze
kunnen. Nu is het de tijd om de techniek aan het thema
Plek in Wijk te koppelen. De jongeren tonen de foto’s van
hun Plek in Wijk aan elkaar, ze worden besproken. De
beelden blijken onderverdeeld te kunnen worden in vier
invalshoeken van ‘Plek in Wijk’; plekken in de natuur/
buiten, uitgaan, sport en thuis.

Circusvoorstelling “Dit is mijn plek in Wijk”
Jongeren leren speels onderzoeken en creatief vormgeven
van hun initiatief.
In onderstaand voorbeeld volgen we de stappen die Gerda
van Berkel, tienerwerker in Wijk bij Duurstede zet om een
jaarlijks terugkerende activiteit te verbinden aan het actuele
thema ‘Plek in Wijk’. Ze laat daarbij mooi zien hoe je jongeren
op een speelse wijze kunt betrekken bij het onderzoek naar je
thema en hoe ze daar creatief vorm aan kunnen geven
middels een voorstelling.

Voorbereiden
In het kader van kennismaken met Maatschappelijke Stage
voor brugklassers wordt er jaarlijks een activiteit verzorgd
door de jongeren/tienerwerker op het Revius College in Wijk
bij Duurstede. ‘Plek in Wijk’ is het thema van Gerda en dat
thema introduceert ze enkele weken voor aanvang van de
circusweek in de klas waar ze met de leerlingen komt praten
om de circusweek voor te bereiden. De centrale vraag is: hoe
zien de jongeren hun ‘Plek in Wijk’? In een groepsgesprek
passeren persoonlijke voorbeelden en mogelijkheden de
revue. Gerda nodigt iedereen uit een foto te maken van zijn of
haar ‘Plek in Wijk’.
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De foto’s worden in de ruimte gelegd en jongeren kiezen
aan welke invalshoek ze hun act willen ophangen. Ze
bespreken welke circustechnieken ze willen gebruiken en
hoe de act zal heten. Waar moeten ze allemaal aan
denken en wie kennen ze die hun daarbij kan helpen? De
voorstelling wordt getoond aan kleuters, dat bepaalt dat
de acts herkenbaar moeten zijn voor die leeftijdsgroep.
Zo wordt bijvoorbeeld de vertaling van de invalshoek
buiten/natuur “piraten act op zee” en een “humoristische
worstel act” gaat over de openbare ruimte. Vervolgens
besteedt Gerda aandacht aan wat er specifiek is aan een
circus en de invloed van muziek in een voorstelling. Na
verschillende voorbeelden te hebben gehoord en
besproken krijgen de jongeren als huiswerk mee om na te
denken over een verhaallijn en een passend muziekje bij
hun act. Kinderen met weinig affiniteit tot bewegen
kiezen een taak in de decorbouw of de registratie van de
voorstelling.
De volgende dagen wordt er in kleine groepjes druk
geoefend op de acts en hard gewerkt aan het decor.
Regelmatig presenteren de jongeren de acts aan elkaar
zodat ze veel feedback ontvangen en goed weten waar ze
verder aan kunnen werken. Gerda speelt een stimulerende en structurerende rol en laat de jongeren zoveel
mogelijk met elkaar uitzoeken.

Voorstelling
aan dezelfde netwerkanalyse en vulden elkaar aan.
De tieners bleken heel creatief in de vormgeving van de
netwerkanalyses. Ze gebruikten kleurtjes, tekeningen en
symbolen waardoor een netwerkanalyse iets bijzonders
werd. Ook maatschappelijke stagiaires van 13/14 jaar
konden goed uit de voeten met het instrument en
gebruikten deze o.a. bij het organiseren van een
Valentijns avond vol zoete films en lekkernijen. Andere
activiteiten die jongeren organiseerden zijn een
graffitiworkshop, metal avonden, kookclub, scooterdag.
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Na drie dagen oefenen is het zover: de jongeren uit de
brugklas geven een circusvoorstelling aan kleuters met
als thema: Dit is mijn ‘Plek in Wijk’. De voorstelling is een
succes, ongekende talenten komen naar voren, de
kinderen genieten. In de nabespreking komen de
onderlinge samenwerking en het materiaalgebruik als
positieve punten naar voren. Een van de brugklassers
heeft filmopnamen gemaakt van de voorstelling, voor
iedereen komt deze opname op een DVD te staan en zoals
dat gaat tegenwoordig, zijn de resultaten ook op
http://www.youtube.com/watch?v=_mKPI2jedqk te zien.
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Eno en Gerda hebben het werken met het netwerkprogramma dit jaar afgerond met een tentoonstelling. Op
de tentoonstelling zien we de netwerkanalyses, posters
van initiatieven, de foto’s van jongeren die hun plek in wijk
hebben gefotografeerd, een doolhof met stappen over
het werken aan netwerkverbindingen en collages.
Zo wordt alles wat er dit jaar is gebeurd nogmaals zichtbaar gemaakt.

De tentoonstelling
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Helaas! Natuurlijk wil je helpen. Je ziet allemaal
mogelijkheden. Helaas haal je de motivatie bij de
jongeren weg. Ze gaan nu in opdracht van jou
werken. En dat is niet leuk. Wat leuk begon, is voor
de jongeren nu een last geworden, met allerlei
regelzaken.
Bovendien voelt het niet meer als hun eigen idee.
Hoe zou jij het vinden als je een idee hebt, en een
ander je gaat vertellen hoe je dit moet uitvoeren?

Goed zo! Jongeren komen met het initiatief. Zij
willen graag iets ontwikkelen en op poten zetten.
Dat is een kracht die we moeten koesteren. Door
hen serieus te nemen en te kijken hoe we hen
kunnen ondersteunen, nemen we ze serieus.
Niemand vind het leuk als een ander een goed idee
van je overneemt en daarmee aan de haal gaat. Ook
jongeren niet. Door duidelijk te zijn dat het hun idee
is en dat je ze graag wilt ondersteunen en
begeleiden bij het ontwikkelen hiervan, kunnen zij
hun initiatiefkracht behouden. De motivatie zal net
zo groot zijn als hiervoor, en het blijft voelen als hun
project.

Optie 2:
De jongeren gaan kijken wie er allemaal in hun
omgeving zitten die het leuk zouden vinden om mee
te denken met dit initiatief.
Er wordt een netwerkanalyse gemaakt

Goed zo!
Zonder dat veel mensen het weten, bezitten ze een
groot netwerk. Een netwerk, met allerlei mensen met
verschillende kwaliteiten. En zij willen graag helpen
en hun steentje bijdragen.
Via de netwerkanalyse wordt duidelijk hoe groot het
netwerk is. Iedereen brengt elkaar op nieuwe ideeën
en verbindingen, waardoor er een veelvoud aan
‘helpende handen’ ontstaat.
Vele handen maken licht werk.

Optie 1:
Er wordt een overzicht gemaakt van de taken die
uitgevoerd moeten worden. Iedereen uit de groep
krijgt een doerak, die ze zelf uit moeten gaan
voeren. Er wordt een vervolgafspraak gepland.

Helaas!
Natuurlijk wil je helpen. Je ziet allemaal
mogelijkheden. Helaas haal je de motivatie bij de
jongeren weg. Ze gaan nu in opdracht van jou
werken. En dat is niet leuk. Wat leuk begon, is voor
de jongeren nu een last geworden, met allerlei
regelzaken. Bovendien voelt het niet meer als hun
eigen idee. Hoe zou jij het vinden als je een idee
hebt, en een ander je gaat vertellen hoe je dit moet
uitvoeren?

Goed zo!
De jongeren hoeven niet alles zelf te doen. Er is
ondersteuning, waardoor de last op hun schouders
een stuk minder zwaar is. Bovendien hebben ze de
leiding over hun eigen idee en dat voelt goed!
Ze hebben een belangrijke stap gemaakt. In plaats
van te kijken naar wat zij moeten doen, betrekken ze
het netwerk erbij. Ze kijken nu als een
projectmanager naar dit initiatief, waardoor er veel
meer ruimte is om te genieten.

Helaas!
Zorg ervoor dat de druk niet te hoog wordt. Probeer
ze in hun kracht te zetten en de takenlijst niet te
lang te maken. Benut het netwerk, dat helpt graag!
Als je mensen achter hun broek aan moet zitten,
komt dat vaak omdat ze geen zin hebben om er mee
aan de slag te gaan. Het oorspronkelijke
enthousiasme is ergens verloren gegaan. Praat
hierover. Zorg ervoor dat de groep achter het
initiatief blijft staan. Anders is de motivatie weg en
heeft het initiatief geen kans van slagen.

Nee
Jongeren hebben maar een klein netwerk en
verwachten dat alles voor hen geregeld wordt. Ze
hebben geen organisatiekracht en moeten vooral in
de uitvoering staan. Een netwerk aansturen kunnen
ze pas als ze volwassen zijn.

Je bent uit het doolhof gekomen! Het afgelopen jaar
hebben we via de netwerkmethodiek gewerkt. In
deze periode zijn er bijzondere verbintenissen tot
stand gekomen en is het veel beter gelukt om
jongeren hun eigen initiatief uit te laten werken. Een
voorbeeld hiervan zit in Langbroek. Een groep van 7
jongeren is vorige maand gestart met een inloop,
waar de eerste keer liefst 30 jongeren op af kwamen.
Ze waren erg trots op zichzelf.

Fantastisch!

Ja
Jongeren vinden het fantastisch om serieus genomen
te worden. Ze zijn in staat om procesmatig te denken
en te werken, een ieder op zijn eigen niveau. Door
het netwerk aan te boren, is de last op de schouders
van de jongere veel minder zwaar, waardoor er meer
van het initiatief genoten kan worden.

Stap 4
Het netwerk is in beweging. Mensen kunnen en willen helpen.
De jongeren sturen dit netwerk aan onder begeleiding van de jongerenwerker.

Optie 2:
Vanuit de netwerkanalyse zijn een aantal personen
naar voren gekomen. Deze worden benaderd en
gevraagd mee te denken aan de ontwikkeling van het
initiatief en verder te kijken in hun netwerk. De groep
stuurt het initiatief aan en betrekt het netwerk bij
de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief

Optie 1:
Iedereen achter zijn broek aan zitten en lange
takenlijstjes. Iedereen heeft een rol, en moet dus
ook zijn afspraken nakomen!
Controleren, controleren en nogmaals controleren

DOOLHOF

Stap 2
De jongeren zijn betrokken bij het project. Ze willen aan de slag.
Hoe kun je de jongeren ondersteunen bij de ontwikkeling van hun initiatief?

Optie 2:
De jongeren vertellen over het initiatief. De
jongerenwerker luistert en neemt de leiding. Hij
belooft een aantal zaken te regelen en ze op de
hoogte te houden van ontwikkelingen.
Het initiatief ligt bij de jongerenwerker.

Optie 1:
De jongeren vertellen over het initiatief. De
jongerenwerker luistert en vertelt daarna over zijn
rol als jongerenwerker. Hij benoemt duidelijk dat hij
begeleidt en ondersteunt. Samen met de jongeren
kijkt hij wat hun doelen zijn en hoe zij hier naar toe
kunnen werken. Het initiatief ligt bij de jongeren.

Methodiek netwerkprogramma

Stap 3
De groep heeft een netwerkanalyse gemaakt.
Hoe blijft iedereen gemotiveerd?

Voor Gerda werd het heel vanzelfsprekend om zo met
jongeren aan de slag te gaan. Dit waren haar stappen:
T
Combineren van het jaarthema van het
jongerenwerk met de jaarlijkse circusactiviteit
T
Met jongeren in gesprek over het thema, diversiteit
in beeld brengen
T
Verdiepen door jongeren zelf beeldmateriaal te
laten verzamelen, in dit geval foto’s van hun ‘Plek in
Wijk’
T
Het thema via vier invalshoeken betrekken bij de
circusacts en de doelgroep van de voorstelling
T
Jongeren aan hun initiatief laten werken vanuit
eigen opvattingen, talenten en feedback en met
gebruik van hun netwerk
T
Vastleggen van processtappen en eindresultaat in
beeldmateriaal.

Stap 1
Een groep jongeren heeft een initiatief. Dit willen ze ontwikkelen en roepen de hulp in van de jongerenwerker. Er
wordt een afspraak gemaakt en er volgt een ontmoeting.
Hoe zorg je ervoor dat jongeren betrokken zijn en blijven?

Drie jongeren die via dit project kennis hebben gemaakt
met het jongerenwerk van Gerda zijn vrijwilliger
geworden in het jongerenwerk.

Eno Middelham, jongerenwerker
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