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INLEIDING  

Stichting Jongerennet 
 
Stichting Jongerennet (JN) richt zich sinds 
juni 2018 op de Eritrese gemeenschap in de 
gemeente Deventer.  
 
Ook dit jaar werd Jongerennet financieel 
ondersteund door  

• Oranjefonds  

• Kansfonds 

• gemeente Deventer  
en geadviseerd door KNHM  
 

Met als doel de zelfredzaamheid, integratie 
en (arbeids) participatie van Eritrese 
statushouders in Deventer te versterken.  
 
Jongerennet vervult een belangrijke functie 
bij het bevorderen van de integratie en 
(arbeids) participatie van de Eritreeërs in 
Deventer.  
 
Wij volgen de ontwikkelingen van 
individuen, maar ook van de hele 
gemeenschap op de voet en bieden 
ondersteuning op maat (zowel individueel 
als in groepsverband). Ook leiden wij de 
deelnemers persoonlijk of in groepjes toe 
naar de maatschappelijke activiteiten.  
 
“Helaas stopt Oranje fonds met de financiële 
ondersteuning van Jongerennet omdat er 
verwacht wordt dat dit de gemeente 
Deventer zelf voortzet. Inmiddels heeft JN 
haar kracht bewezen. 
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  De ontwikkeling sinds 2018 tot november 2021 
 

  
 
 
In de tabel hierboven is zichtbaar dat het aantal van de deelnemers aan onze activiteiten 
stijgt en dat Jongerennet voorziet in de behoeften van de doelgroep. Het totaal aantal 
Eritrese deelnemers is 210 waarvan 112 volwassenen boven 18 jaar en het aantal kinderen 
tot en met 18 jaar is 98 , het aantal van andere nationaliteiten is op dit moment 50 
deelnemers ( deze deelnemers nemen alleen deel aan de taalactiviteiten en af en toe aan 
de sportactiviteiten ). 
 
 

• Het aantal jongeren nam sinds 2018 ( 32 jongeren ) toe met 35 jongeren naar 67 
jongeren. Het aantal zal volgend jaar nog stijgen omdat er jongeren de 18 jarige 
leeftijd zullen gaan bereiken.  

• Het aantal gezinnen nam toe van 12 naar 31 gezinnen dit door de gezinshereniging. 

• Daardoor is ook het aantal kinderen tot 18 jaar gestegen van 15 naar 98  

• Het aantal alleenstaande is gedaald door gezinsherenigingen of verhuizing.  

• Het aantal deelnemers van andere afkomst is gestegen van 1 naar 50 deelnemers. 
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                            De draagkracht van stichting Jongerennet  
 
 

 
 
 

       
 

         
 
 
 

Draagkracht Jongerennet 2021 
Betaalde krachten 2  52 uur

Vrijwilligers taal (gecertificeerd 5)

Stagiaires 9

Bestuur 3

Vrijwilliger juridisch 1

Vrijwilliger administratie 1

Vrijwilliger sport 1

Vrijwilliger begeleiding 3
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                                   De gestelde doelen voor 2021  

 
 
Om het gestelde doel te kunnen behalen heeft JN een aantal activiteiten op maat 
ontwikkeld die bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid door het 
vergroten van het referentiekader, integratie en (arbeids) participatie. De 
activiteiten hebben betrekking op begeleiding op maat waarbij taalstimulering, 
taalverhoging, participatie in de samenleving en begeleiding bij en geven van 
(leer) trajecten centraal staan.   
 
Huisvesting  
Een van onze doelen is duidelijkheid verkrijgen over onze huisvesting na 2021. 
JN zal gesprekken blijven voeren met de gemeente over de mogelijkheden voor 
een andere maar wel vergelijkbare huisvesting van JN in dezelfde wijk of nabij. 
Dit is van groot belang om de continuïteit van dit project in de toekomst te 
kunnen waarborgen.  
 
Uitstoom deelnemers  

• sport en vrije tijd: activiteiten met als doel uitstroom naar een specifieke 
sport of vorm van vrije-tijd activiteiten buiten JN. 

• aanbod aan leertrajecten en taalactiviteiten: met als doel deelnemers te 
stimuleren om te leren, meer kennis op te doen rond thema’s die te maken 
hebben met  situaties in de leef- en werkomgeving. Dit maakt 
doorstroming naar vrijwilligerswerk, taalstage, participatieactiviteit, 
verdere educatie/opleiding of werk mogelijk. Verder zullen de 
leertrajecten naar behoefte worden bijgesteld/uitgebreid. 

• Bij uitstroom van de deelnemers blijft JN betrokken om de voortgang te 
monitoren en eventueel bij terugval actie te kunnen ondernemen. Ook 
staat JN open voor  voorlichting geven bij organisaties en verenigingen 
om misverstanden te voorkomen en cultuurverschillen te belichten.  
 

Maatschappelijke activiteiten  
Met als doel meedoen in onze maatschappij door bijvoorbeeld deel te nemen aan 
activiteiten in de wijk of stad.  Hieronder valt ook de aanmelding voor het Match 
en Connect project van stichting Humanitas en Present. De aanmelding van 
activiteiten en projecten van Deventer Doet. Zoals de Impacter, Music moves, 
Deventer belt, project Kleurrijker enz.  
 
Begeleidingstrajecten jongeren  
Wij zullen jongeren begeleiden/ondersteunen bij stabilisatie, verbeteringen en in 
de nazorgfase zoals in de rapportage van oktober 2019 aangeven is, om hun 
uitgangspositie in onze maatschappij te verbeteren. 
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Samenwerkingsverbanden  
Deze versterken en aangaan met de organisaties die een belangrijke rol kunnen 
spelen in verdere ontwikkeling en doorstroming van de deelnemer. 
 
Kennisuitwisseling 
In 2021 zullen we de kennisuitwisseling voortzetten en uitbreiden.  
 
Uitbreiding 2021  
De mogelijkheid om uit te breiden/aan te passen zijn opnieuw bekeken aan de 
hand van het aantal deelnemers, de behaalde resultaten en de nieuwe wet 
inburgering. Er is een pilot gestart voor de gemeente Deventer v.w.b. de Z route 
van de nieuwe wet inburgering.  
 
In 2021  
Is de mogelijkheid voor het begeleiden van gezinnen met kinderen onder de 18 
jaar in overweging genomen. De signalen richting subsidieverstrekkers zijn 
duidelijk en wij denken dat de gezinnen bij een begeleidingstraject gebaat 
zouden zijn. Er is in april een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften. De ouders 
maar ook de kinderen onder de 18 jaar spreken duidelijke taal. Er is meer 
begeleiding nodig. De kinderen worden belast met de zorg over hun ouders. Het 
zijn nog kinderen. School, vrije tijdsbesteding maar ook de gezondheid van de 
kinderen lijdt er onder.  
 
Meer aandacht voor vrouwen en meisjes  
In 2021 zouden we meer aandacht aan vouwen en meisjes onder de 18 jaar 
schenken. Uit onderzoek dat uitgevoerd is begin 2021 blijkt dat er meer behoefte 
is aan extra aandacht voor vrouwen en meisjes.  
 
Huisvesting jongeren 
In de komende jaren willen we blijven onderzoeken of er een andere en betere 
huisvesting mogelijk is dan alleen bij particuliere verhuurders van kamers die te 
vaak in zeer slechte staat waar ook nog te hoge huur, borg en administratie 
kosten in rekening worden gebracht. Veel van onze jongeren zijn gehuisvest bij 
particulieren maar ook in de studentenhuisvesting DUWO met de voorwaarde 
dat jongeren ingeschreven staan bij een voltijd opleiding. Veel van onze jongeren 
zullen binnenkort klaar zijn met de opleiding en dus geen recht meer hebben op 
huisvesting van DUWO.  
 
Financieel impact van Jongerennet in kaart brengen  
In 2021 wilt JN de financieel impact in kaart brengen. We nemen 2020 als 
ijkpunt. We brengen de gemeentelijke kosten in beeld, wanneer de deelnemers 
aan het gemiddelde maatschappelijke prijs-kostenpatroon van een in leeftijd 
vergelijkbare Eritrese jongeren in Nederland, zouden voldoen. Het is fictief, 
maar wel onderbouwd. Allemaal zeer conservatief en met veilige schattingen. 
Basis voor vergelijkingsmateriaal is: 
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 - ‘Asiel en Integratie, Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders’ van het 
CBS uit 2020  
- ‘Eritrese statushouders in Nederland’ van het Sociaal Cultureel Planbureau, 
november 2018 
 - ‘Jullie Nederlands hebben voor alles een systeem’, de handreiking voor 
ondersteuning van Eritrese nieuwkomers , van Kennisplatform Integratie en 
Samenleving. Uit augustus 2017  
- Voor de maatschappelijke prijsberekening wordt gebruik gemaakt van de 
Maatschappelijke Prijslijst van de Effectencalculator. 
 
Opgesteld door:  
Rode Wouw BV. Rode Wouw BV werkt in Nederland en België aan nieuwe 
vormen van participatie en lokale democratie. Is marktleider voor invoerding 
van burgerbegrotingen in Nederland en België. En van daaruit is Rode Wouw 
bezig met vraagstukken van maatschappelijke opbrengst en maatschappelijke 
prijzen. En in dit geval is Rode Wouw ook nog eens de buren van St 
Jongerennet. Rode Wouw ziet bijna dagelijks wat voor maatschappelijke 
meerwaarde er gemaakt wordt in de ruimten aan de Van Heetenstraat 57 in 
Deventer 
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                                  Behaalde doelen tot november 2021 
 
In het vorige hoofdstuk “gestelde doelen” zijn de activiteiten en de doelen globaal 
beschreven. In dit hoofdstuk wordt kort per elke activiteiten toelichting gegeven en in 
sommige geval een grafiek weergegeven om de belangrijkste resultaten tot november 2021 
zichtbaar te maken. 
 
Inverdienimpact Jongerennet door Rode Wouw  
Om in kaart te brengen wat de financieel impact is van het werk van Jongerennet op de 
gemeentelijke gelden, is er een scan gemaakt waarin het jaar 2020 als ijkpunt is genomen. 
Deze scan is een momentopname van één jaar en geen lange termijn businesscase met 
economische spinoffs. Het is een behoudende benadering op financiële effecten van de inzet 
van St Jongerennet. Er zijn echter niet alleen kosten maar ook maatschappelijke 
opbrengsten. Deze scan beperkt zich vooral tot directe maatschappelijke – economische 
waarden. Er is meer. Ook sociale waarden en culturele waarden. ( zie bijlage )  
 
Huisvesting  
Tot op heden hebben we nog steeds geen duidelijkheid over de toekomstige huisvesting 
van Jongerennet. Tijdens een gesprek met de wethouder is wel besproken dat de gemeente 
zich in zal zetten om te helpen een passende huisvesting in of rondom van Keizerslanden 
helpen zoeken.  Jongerennet hoopt geen winter meer in het gebouw aan van Hetenstraat 
door te brengen.  
 
Uitstoom deelnemers.  
 

 
 
Het aanbod van JN lijdt niet alleen tot gezelligheid, ontspanning en vrijetijd / dagbesteding 
maar zorgt ook voor dat deelnemers nieuwe normen en waarden aanleren waardoor 
uitstroom om nog beter te participeren in onze maatschappij soepeler verloopt. In de meeste 
gevallen stromen deelnemers uit naar een sportvereniging als ze al dan niet zijn 
uitgestroomd. JN houdt contact met de trainers en jongeren om uitval te voorkomen. Ook 
kijkt JN mee naar de mogelijkheden voor financiële hulp om de jongeren te stimuleren om 
te blijven sporten. Denk hierbij aan de mogelijkheden via Kinderhulp.  Met de 
ondersteuning van JN behalen jongeren een mbo 1,2 of zelfs 3 en 4 diploma en stromen door 
waar mogelijk naar een hoger niveau of werk. Door de stage /werk begeleiding stromen de 
jongeren door naar een bijbaan of hebben een stageplek gevonden.  Hierbij wordt contact 
gehouden met werkgevers en stagebegeleiders om de voortgang te monitoren en bij 
problemen in actie te komen. Veel jongeren die een mbo opleiding volgen moeten daarnaast 
ook nog inburgeren om aan hun verplichtingen te voldoen. Door de ondersteuning bij deze 

 

 



       
November 2021 

PAGINA   9 

traject van JN hebben velen jongeren dit jaar hun inburgeringsdiploma behaald. Ook 
ondersteunen we jongeren bij de aanvragen van onbepaalde tijd en naturalisatie.  
Door de volledige of onvolledige begeleidingstraject gecombineerd met voorlichtingen, 
workshops op verschillende thema’s zowel van de jongeren als volwassenen en gezinnen 
wordt de referentiekader van de deelnemers vergroot waardoor de zelfstandigheid van de 
deelnemers aanmerkelijk stijgt. Door deze manier van werken is het ons gelukt om 14 
jongeren aan het werk te krijgen zowel parttime als fulltime. In april is de onvolledige traject 
veranderd in spreekuur traject. Dit noemen wij een  nazorgfase . Dat houdt in dat de 
jongeren in onvolledige traject hun situatie zodanig hebben gestabiliseerd dat een intensief 
traject niet meer nodig is. Om te voorkomen dat er onopgemerkt een terugval plaatsvindt 
is er voor gezorgd dat jongeren in gelegenheid zijn om bij contactpersoon terecht te kunnen 
met alle daagse vragen. Op het moment dat de situatie verandert of er ligt een probleem op 
de loer stroomt de jongere weer terug naar een volledig traject. Deze ontwikkeling laat zien 
dat de begeleiding van JN de zelfstandigheid van de deelnemer bevorderd en daar zijn we 
heel erg trots op. ( zie grafiek hieronder ). Door de toename van de jongeren in de afgelopen 
4 maanden is ook de toestroom naar volledig verhoogd.  
 
 
Uitstroom jongeren 
 

 
 
 
Sport en vrije tijd 
Activiteiten met als doel uitstroom naar een specifieke sport of vorm van vrijetijd 
activiteiten buiten JN. Dit geld voor zowel de jongeren als kinderen en ouders. Wij werken 
veel met jongerenwerkers van Rastergroep. 
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In 2021 zijn er in totaal zijn er in totaal 50 personen uitgestroomd naar een sportclub of 
vereniging. Er zijn veel jongeren en volwassenen die meer willen bewegen/sporten maar 
niet de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld aan te sluiten vanwege te weinig tijd of 
financiële middelen.  
 
Gemeente Deventer streeft er naar om een JOGG-gemeente te worden. Het gezonder maken 
van de fysieke en sociale leefomgeving van jongeren en kinderen gaat centraal staan. JN 
biedt al geruime tijd sport activiteiten aan op locatie maar ook buiten de locatie in 
samenwerking met Raster. Dit aanpak zorgt voor grote uitstroom naar verenigingen en een 
gezonder leefomgeving van onze jeugd.  
 
Op dit moment bieden wij zaalvoetbal, volleybal, dans en kickboks aan voor kinderen en 
jongeren t/m 27 jaar. Zo zet JN zich in voor de JOGG – aanpak van de gemeente Deventer. 
JN wilt daarom ook meer financiële ondersteuning vanuit de gemeente of de mogelijkheid 
voor onder andere gratis gebruik van een gymzaal. Ook ouders sluiten steeds meer aan bij 
volleybal. Ook de vrouwen willen graag meer beweging en op dit moment zijn we aan het 
hardlopen  en kijken verder naar de mogelijkheden voor vrouwen.  
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Aanbod aan leertrajecten en taalactiviteiten ( kennis ) 
 
Ons aanbod aan leertrajecten en taalactiviteiten bestaat niet alleen uit het leren op locatie.  
Praktijk opdrachten horen er ook bij. Zelfvertrouwen winnen andere mensen ontmoeten en 
durven spreken. (Zelf) redzaamheid staat centraal. 
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Behaalde doelen in percentage met de hierboven weergegeven activiteiten 
 

 

 
 
 
 

8

20

30

10

6

15

12

4

13

70

5

4

8

5

3

4

5

lid van bibliotheek

doorstroom stage

doorstroom parttime werk

diploma mbo 1

rijbewijs behaald

doorstroom mbo 2

doorsstroom fulltime werk

doorstroom mbo 3 of 4

inburgeringsdiploma behaald

vergroten van kennis / voorlichtingen

doorstroom mbo1

taalcafé bibliotheek

Deventer belt

utistroo uitkerieng gemeente of UWV

music moves

project impacter

naaicursus ontmoetingscentrum

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Behaalde doelen taal activiteiten 

lid van bibliotheek doorstroom stage

doorstroom parttime werk diploma mbo 1

rijbewijs behaald doorstroom mbo 2

doorsstroom fulltime werk doorstroom mbo 3 of 4

inburgeringsdiploma behaald vergroten van kennis / voorlichtingen

doorstroom mbo1 taalcafé bibliotheek

Deventer belt utistroo uitkerieng gemeente of UWV

music moves project impacter

naaicursus ontmoetingscentrum



       
November 2021 

PAGINA   14 

 
Bij uitstroom van de deelnemers blijft JN betrokken zolang het de cliënt nodig vindt om de 
voortgang te monitoren en eventueel bij terugval actie te kunnen ondernemen. Dat betekent 
dat JN contact onderhoudt onder meer met werkgevers, docenten en ltb’ers, verenigingen 
(trainers) enz.  
Ook staat JN open voor  voorlichting geven bij organisaties, verenigingen enz. om 
misverstanden te voorkomen en cultuurverschillen te belichten.  
 
Spreekuur  
Het was in 2020 al opvallend dat er steeds meer gezinnen gebruik makten van ons inloop 
spreekuur. Dit heeft zich ook dit jaar voortgezet. Inmiddels maken 31 gezinnen regelmatig 
gebruik van ons spreekuur. Er zijn in totaal 8 gezinnen die een volledig traject zeker goed 
kunnen gebruiken. Het gaat om gezinnen waarbij de ouders een ontheffing van inburgering 
hebben gekregen of nog steeds met inburgering bezig zijn met kinderen onder de 18 jaar. 
Daarom start JN in overleg met de gemeente naast het begeleiden van de jongeren ook met 
het begeleiden van 8 gezinnen met kinderen.  
 
In 2021 is er een Enquête dienstverlening afgenomen ( zie rapportage van juli 2021 )  
 
De begeleidingstraject van maar liefst 18 maanden van VW Deventer blijkt uit ons 
onderzoek onvoldoende duur te hebben voor onze doelgroep om volledig en zonder hulp 
mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Dit laay ook het begeleidingstraject van 
sommige jongeren zien, waar een intensief traject van 3 jaar of meer nodig is om 
(zelf)redzaam te worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de begeleiding 
die de jongeren hebben gehad van VW, Pactum of Jade zorggroep voor de instroom bij JN. 
Daarbij leren de jongeren de taal beter en sneller dan de ouders. Een belangrijk factor is ook 
een vaste begeleider en de openingstijden.  
 
Maatschappelijke activiteiten.  
Met als doel meedoen in onze maatschappij door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten 
in de wijk of stad.  Hieronder valt ook de aanmelding voor het Match en Connect en werken 
en wonen project van stichting Humanitas en/of St. Present, maatschappelijke activiteiten 
van Deventer Doet zoals Deventer belt, Music Moves en Impacter. Helaas zijn we door de 
coronacrisis genoodzaakt geweest om alle geplande maatschappelijke activiteiten te stagen 
zoals Ijselloop, multiculturele zomerfeest, rondleidingen bij bedrijven. Gelukkig kunnen we 
nu meer en gaan we dus weer op pad met onze deelnemers. Tot en met oktober zijn de 
hieronder genoemde activiteiten uitgevoerd. Ondanks de corona hebben we toch nog heel 
veel kunnen doen binnen de maatregelen.  
 

• Match en Connect in totaal 4 deelnemers aangemeld 

• Voorlichting over corona / corona maatregelen 

• Voorlichting OV, voorlichting Belastingaangifte, vaccinatie tegen Covid 19  

• Koningsdag georganiseerd door studenten en JN 

• Honkbal georganiseerd door Raster en JN 

• Proefles circus theater school De Klim 

• Rondleiding Macdonalds, van der Valk en Lacubanita (met als doel werken)  
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• Praktijkopdrachten ( boodschappen doen bij een groenteboer, slager en een bakker) 

• Bezoek aan de bibliotheek 

• Bezoek bij een naaicursus ( 5 vrouwen doen nu mee ) 

• Music Moves evenement  

• Volleybal toernooi 

• Sinterklaas viering ( in de planning ) 

• Kerstviering ( in de planning ) 
 
 

 

        
 
                              
Begeleidingstrajecten jongeren  
Begeleiden/ondersteuning bij stabilisatie, verbeteringen en nazorg. Het doel is om hun 
uitgangspositie in onze maatschappij te verbeteren. In de loop van dit jaar wordt de 
toestroom van 18 + met min. nog 8 jongeren hoger ( i.v.m. het bereiken van 18 jarige leeftijd 
en of gezinshereniging ). Deze jongeren stromen in een volledige traject in. Na de 
zomervakantie wordt evaluatie uitgevoerd met jongeren die in een volledige traject om na 
te gaan of uitstroom uit dit traject mogelijk is. Ook zijn er aanpassingen gedaan v.w.b. 
begeleiders. Alleen de 2 betaalde krachten begeleiding de jongeren in volledige traject. De 
stagiaires of vrijwilligers nemen een ondersteunende rol in deze trajecten. Denk hierbij aan 
school en stage begeleiding. JN vindt het onverantwoord om maatschappelijke begeleiding 
bij stagiaires of vrijwilligers neer te leggen.  
 

4

180

180

68

34

28

18

20 22
6

20
24

28

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN



       
November 2021 

PAGINA   16 

   
Trots op hoe deze kanjers het doen! ( honkbal en solliciteren bij Macdonalds, van der Valk en 
Lacubanita )Ontspannen, gezellig, sportief maar ook eigen verantwoordelijkheid nemen hoort er bij. 
 

• 34 jongeren volledig traject 2021 ( het instroom van jongeren bij JN neemt toe ) 

• 33 jongeren gedeeltelijk traject t/m april 2021 

• 33 jongeren uitgestroomd naar nazorgfase/ spreekuur per mei 2021 

• 3 jongeren hiervan hebben een traject bij DWT. De rest van de jongeren werken of 
studeren en ontvangen een loon en/of studiefinanciering.  

 
Signaal : Er is gebleken dat de meeste jongeren tot en met 27 jaar gebaat zijn bij een 
begeleidingstraject van JN. Na een 3 jarige traject zijn al 33 jongeren uitgestroomd van de 
volledige naar de onvolledige en uiteindelijk naar het nazorg traject (spreekuur). 
 
 “Uitstroom naar het nazorg traject betekent enige zelfredzaamheid van de cliënt op minimaal 6 
leefgebieden. Tijdens de volledige traject wordt aandacht besteedt aan alle leefgebieden, tijdens 
onvolledig traject aan max. 3 leefgebieden en in het nazorgtraject wordt hier en daar actie 
ondernomen op verschillende leefgebieden ( ligt er aan waar de behoeft van de cliënt ligt ). In deze 
fase wordt rekening gehouden met een eventuele terugval. Bijvoorbeeld in het geval van ziekte, 
verkregen boetes of achterstallige betalingen die zorgen voor een schuldenproblematiek, verlies van 
een baan, einde van huurcontract of onderwijsovereenkomst enz. Op dat moment wordt actie 
ondernomen en in de loop van 6 weken wordt gekeken of het probleem in de 6 weken opgelost kan 
worden of is er meer nodig dan dit”. 
 
Door de logische volgorde van het begeleidingstraject kan worden gewerkt aan de gestelde 
doelen door de cliënt die zelf het beste weet waar hij te kort schiet en waar hij mee moeite 
mee heeft. Ook merken wij dat jongeren steeds meer behoefte hebben aan begeleiding bij 
werk en school. Dit laat wel zien dat jongeren wel willen slagen op school en graag willen 
werken. Alleen zijn de procedures soms net nog te moeilijk om alles snel op te pikken ( 
verlof aanvragen, ziek melden, digitale omgeving van werkgevers en school, planning, 
kennis van de normen en waarden op de werkvloer enz.). Door de voldoende aandacht en 
voldoende tijd te besteden aan deze jongeren wordt de uitgangspositie verbeterd waardoor 
de jongeren in staat zijn om zelfstandig aan de slag te gaan in onze maatschappij en 
financieel onafhankelijk te zijn in de toekomst.  
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Ook zien we dat de jongeren geen schulden meer hebben of werken aan de aflossing ervan 
en zelden nog nieuwe schulden maken. Ook is de problematiek rondom gokken sinds 2020 
niet meer bij één jongere voorgekomen. 
 
Helaas hebben we in de loop van de zomervakantie te maken gehad met een zelfmoord van 
een van de meisjes die niet bij ons in begeleiding was maar kwam af en toe met een vraag 
of om deel te nemen aan een van onze activiteiten. Hier hebben nog sommige van ons last 
van. Maar ook de jongeren waren en zijn nog steeds van slag. We hebben veel gesprekken 
gevoerd met de jongeren en monitoren de jongeren die in vergelijkbare situatie zitten 
nauwkeurig.  
 
Bij de begeleidingstrajecten wordt ook juridische ondersteuning ingeschakeld. Denk aan:  
inburgering, aanvraag verblijfsvergunning, aanvraag naturalisatie, boetes, schulden , 
bezwaarschriften, kwijtscheldingen enz.  
Een aantal voorbeelden: 
 

 

               
 

• Boete DUO niet tijdig ingeburgerd ( verlenging van termijn ) 

• Boete OV en Duo omdat jongeren onjuist zijn uitgeschreven bij onderwijsinstelling  
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inburgering verblijfsvergunning naturalisatie

bezwaar ontheffing inburgering kwijtschelding

DUO strafzaken toeslagen affaire

verblijfsvergunning gezinsvorming aanvraag uitkeringen
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• Strafbeschikking – boete ( met een bezwaar succesvol verweerd )  

• Kwijtschelding succesvol aangevraagd 

• Aanvraag verblijfsvergunning zowel bepaalde als onbepaalde tijd  

• Aanvraag naturalisatie  

• Belangen behartigen tijdens strafzaken  

• Slachtoffer van toeslagen affaire  

• Aanvraag Gezinsvorming   

• Aanvraag WW uitkering 

• Aanvraag bijzonder bijstand 

• Aanvraag bijstandsuitkering  
 
Samenwerkingsverbanden.  
Versterken en aangaan van samenwerkingsverband met de organisaties die een belangrijke 
rol kunnen spelen in verdere ontwikkeling en doorstroming van de deelnemer. De 
samenwerking vooral met Konnected en VW Deventer krijgt steeds meer vorm en 
duidelijkheid. Er is regelmatig contact met de leidinggevende van VW Deventer en de 
contactpersonen van Konnected.  
 

    
 
 
De organisaties waar wij mee samenwerken en de gemaakte afspraken:  

• Konnected (alle deelnemers met een uitkering hebben een consulent Konnected. In 
het geval er omstandigheden zijn die van belang zijn of kunnen zijn voor de 
consulent melden wij dit samen met de deelnemer of eventueel wonen wij een 
gesprek bij. Alle activiteiten die JN aanbiedt mogen niet in de weg staan van het 
traject dat een deelnemer volgt bij DWT). Er is met regelmaat overleg met 
consulenten van onze deelnemers.  

• Jongerenloket (jongeren met een startkwalificatieplicht, in dit geval gaat het vooral 
om het verzuim op school, in de meeste gevallen neemt Jongerenloket contact met 
ons op en nodigt de jongeren uit voor een gesprek. Bij een gesprek zijn wij in de 
meeste gevallen aanwezig). Ook zijn we bij gesprekken met school aanwezig om 
naar een oplossing te zoeken en meedenken. 

Samenwerking

Konnected Vluchtelingenwerk Deventer Rechtop

Bibliotheek Mbo scholen Inburgeringsonderwijs

Jongerenloket 123 Nederlands Rastergroep

Stichting Leergeld Sportverenigingen Werkgevers

Woningbouwcorporaties Justitie en Jeugdhulp Kinderhulp

GGD Deventer Doet Matz sociaal
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• Vluchtelingenwerk  
Op 30 maart zijn er nieuwe en duidelijkere afspraken gemaakt tussen JN en VW 
Deventer ( voor de inhoudelijke afspraken zie rapportage van juli 2021 ) . 

• Rechtop (wij verwijzen door, bijvoorbeeld bij interesse in vrijwilligerswerk als het 
gaat om jongeren met een studiefinanciering. Dit gebeurt echter zelden. Regelmatig 
- aan het begin van het sportseizoen - worden Rechtop-bonnen aangevraagd. In zo’n 
geval wonen wij het eerste gesprek bij. In alle gevallen gaat het om jongeren met een 
uitkering, deze jongeren zijn dus verbonden aan de afspraken met Konnected). 

• 123 Nederlands ( Het project Web volwasseneneducatie )  

• Rastergroep (wij verwijzen jongeren door die bijvoorbeeld een stageplek zoeken of 
sportactiviteiten in Deventer willen onderzoeken. Ook nemen wij deel aan de 
participatie-activiteiten georganiseerd door Raster. Bij ouders gaat het vaak om 
toeleiden /doorverwijzen naar Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE). Ook werken 
we samen met Rastergroep aan de vermindering van overlast door hangjongeren 
rondom het gebouw aan van Hetenstraat.  

• Stichting Leergeld (aanmelden voor een gesprek. Ook bij dit gesprek zijn wij soms 
aanwezig als beide partijen dat willen, vaak gaat het om vergoeding van 
sportabonnement voor kinderen of eigenbijdrage schoolkosten ouders). 

• Bijzonder zorgteam (in het geval dat er zorgen zijn over een deelnemer, wordt 
bijzonder zorgteam ingeschakeld. Ook hierbij geldt dat wij kennis en ervaring delen).  

• Sociale teams/gezinscoach (in een geval hebben wij te maken gehad met sociale 
teams). De gemaakte afspraken zijn alleen kennis en ervaring delen.  

• Scholen zoals Aventus, Daltion, Landsteden, Isk en Arkelstein (intakegesprekken, 
aanmeldfase en eventueel verzuim of voortgangsgesprekken, maar ook de juiste 
uitstroom van de leerlingen naar hoger onderwijs ). 

• Sportverenigingen (het aanmelden van jongeren, contact houden  met coach, 
informatie delen over de cultuurverschillen v.w.b. gedragsnormen). 

• Werkgevers. Op zoek naar een bijbaan voor jongeren die een studiefinanciering 
ontvangen en geen contactpersoon bij Konnected hebben. (Wij onderhouden het 
contact bij eventueel verzuim, ziekte of het niet gedragen als een goed werknemer).  

• Woningbouwcorporaties (overlast en problematiek rondom afval of tuinonderhoud, 
contact onderhouden met de buren). 

• Stichting Present en Humanitas (aanmelden van jongeren voor het project Match en 
Connect, JN verzorgt een deel van de training die gegeven wordt aan nieuwe 
vrijwilligers bij stichting Present en Humanitas om ervaring, handige tips en trucs te 
delen).  

• Justitie en Jeugdhulp ( komt een jongere in aanraking met justitie of jeugdhulp treden 
we vooral als intermediair op, bij 2  jongeren is er sprake van vaderschap, 2 jongeren 
zijn in aanraking gekomen met justitie i.v.m. het niet naleven van de corona 
maatregelen). 

• Deventer Doet. Een leuke en waardevolle samenwerking. Zowel mensen uit 
Deventer als mensen in het AZC. Het project Kleurrijker en ook bijvoorbeeld de 
Music Moves evenement. Veel blije gezichten hebben we die dag gezien.  

• Kinderhulp (JN is aangesloten als organisatie bij kinderhulp. Met regelmaat doen wij 
een beroep op kinderhulp om jongeren een steuntje in de rug te geven bij financiële 
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problemen of een extra financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld schoolkosten, 
contributie sportvereniging, sportkleding enz.).  

• GGD IJsselland : sinds juni zijn we in nauw samenwerking met GGD om de corona 
besmettingen onder de Eritreeërs te beperken   

• COA: na de versoepelingen van 5 juni is  COA weer gestart met haar activiteiten. Het 
aantal deelnemers die bij ons komen is ook iets teruggelopen. Het taalcafé en de 
taallessen worden nog steeds goed bezocht door bewoners van het AZC.   

• Matz sociaal. Langzamer hand komt ook samenwerking met Matz sociaal op gang 
er zijn veel ideeën hoe de samenwerking een vorm gaat krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taalles en taalcafé ( ook mensen van andere afkomst nemen deel aan onze activiteiten ) 
 
Kennisuitwisseling. In 2021 hebben wij  kennisuitwisseling gehad met CLC Apeldoorn.  
Dit heeft geleid tot een mogelijke samenwerking in Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Ook 
hebben wij contact gezocht met stichting Lemat, die veel projecten voor Eritreeërs in 
Nederland uitvoert, helaas loopt elke poging tot contact dood. Tot slot is JN dit jaar 
aangesloten bij de werkgroep participatie Z route.  
 
Pilot Z route  
De pilot loopt vooruit op de uitvoering van de Z-route in het kader van de Wet 
Inburgering 2021 en heeft betrekking op de 660 uur gericht op zelfredzaamheid, activering 
en participatie, die de gemeente aanbiedt aan hen die de Z-route gaan volgen. Hoe de 
samenwerking gaat zijn met de taalaanbieder die de overige 800 uren aanbiedt is geen 
onderdeel geweest van de pilot. Wel is duidelijk geworden dat de 660 uur aanvullend 
moet zijn op het taalonderwijs.  
De pilot is gestart op 15 maart, week 11 en de einddatum was op 15 oktober, week 41. 
Totale duur 28 week omdat er ook een aantal weken vakantie was.  
 
Doel van de pilot: onderzoeken wat werkt en hoe het werkt om het zelfvertrouwen en de 
redzelfredzaamheid te vergroten van mensen die vanuit een aan Nederland 
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wezensvreemde cultuur en met een taalniveau niet hoger dan Alfa A in Nederland 
moeten inburgeren.  
De werkvormen zijn met name gericht geweest op activering en vergroten van de 
zelfredzaamheid in alledaagse situaties. Het deel participatie binnen de Z-route is niet 
binnen deze pilot aan de orde geweest. Vanwege Covid-19 was het moeilijk om plaatsen 
buiten de deur te vinden, maar het is ook zo dat eerst het zelfvertrouwen van de 
doelgroep vergroot moet worden, dat er basale vaardigheden opgedaan moeten worden, 
voordat de stap naar buiten kan worden gezet. Opvallend was dat in ieder geval twee 
deelnemers in het eindgesprek aangaven graag vrijwilligerswerk (klussen, in het groen 
werken, helpen met verhuizen et cetera ) te willen doen, terwijl er niet naar gevraagd 
werd. In de tussenevaluatie van juni brachten zij dit nog niet ter sprake.   
 
Conclusies: 
Op basis van de twee gesprekken met elke deelnemer, het overleg dat er zo’n 10 maal is 
geweest tussen de taaldocenten, de leidinggevende van Stichting Jongerennet, een 
stagiaire, en de juridisch medewerker en op basis van  de notities die verder in ons 
digitale volgsysteem zijn terug te vinden, hebben we de volgende conclusies getrokken:  

➢ Er moet heel vaak herhaald worden. Eén les per onderwerp is absoluut niet 

voldoende.  

➢ De groepen moeten klein zijn, maximaal 10 deelnemers. De interactie levert wel 

een meerwaarde op. Al was het alleen maar door de gezelligheid. De groep 

waarin de deelnemers zich bevonden was ook groter dan zes.  

➢ Ook van belang: een vast aanbod van docenten/leiders van de groep, die tijd 

nemen voor veel persoonlijke aandacht. Ondersteuning van 

stagiaires/vrijwilligers is noodzakelijk.  

➢ Een appgroep is aan te bevelen. De dag/avond voorafgaand aan elke les kregen 

de deelnemers een herinnering via de app.  

➢ Wanneer in de toekomst echtparen gelijktijdig een route volgen is het beter om 

hen niet bij elkaar in een groep te plaatsen. Dan heeft of de man of de vrouw de 

neiging om achterover te leunen en de actieve inbreng aan de partner over te 

laten bij onderwerpen die men niet interessant en/of moeilijk vindt. 

➢ Regelmatig vragen naar wat de deelnemer ervan vindt. Zo blijft hij/zij 

betrokken. Tijdens ons evaluatiegesprek in week 23, halverwege de pilot dus, 

bleek dat men vooral behoefte had aan het oefenen van spreeksituaties, zoals de 

dokter bellen en uitleggen wat de klachten zijn, contact met 

gemeenteambtenaren, contact in winkels en op de markt. Daar is toen gelijk 

gehoor aan gegeven.  

➢ De koppeling praktijk – regulier taalonderwijs is van groot belang. Wij hadden 

geen contact met de docenten van Vluchtelingenwerk en onze werkzaamheden 

liepen dus langs elkaar heen. Dit zal zeker in 2022 gaan veranderen bij hen die 

dan de Z-route gaan volgen.  

➢ Tussen de diverse deelnemers zijn gedurende de pilot verschillen in 

vooruitgang waar te nemen. De één gaat veel sneller vooruit dan de ander, met 

andere woorden: gedurende het traject kan de één sneller een vervolgstap gaan 
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nemen dan wellicht in het PIP was voorzien. Het traject zal dus heel flexibel 

moeten zijn.  

➢ Het portfolio is belangrijk. Daarin wordt vormgegeven wat er zoal voor het 

voetlicht is gekomen. Het blijkt ook dat mensen altijd de spullen mee naar huis 

willen nemen waarmee gewerkt is, om thuis verder ermee aan de slag te 

kunnen. Een aantal deelnemers gaf aan huiswerk mee te willen krijgen, zodat zij 

thuis verder kunnen oefenen. Of deze vraag ook al spelen bij het volledige 

programma dat in 2022 van start gaat is onzeker.  

➢ Deze vorm van onderwijs is nu gegeven aan de zogenaamde ‘ondertussen’ 

groep en één deelnemer die al niet meer inburgeringsplichtig is. Het is zeer aan 

te bevelen om deze grote groep, zo nodig, ook deze werkvormen aan te bieden, 

zodat ook hun taalniveau en zelfredzaamheid verbetert. Stichting Jongerennet 

was hier al mee bezig.  

➢ Een juiste werkwijze om vorderingen te meten en te registreren moet nog 

gevonden of ontwikkeld worden. Wij doen geen testen die het taalniveau 

bepalen.  

Al met al waren de deelnemers stuk voor stuk dankbaar dat zij dit traject mochten doen. 
Zij gaan ook zeker verder !  
 
 

 
 
 
Mogelijke uitbreiding 2022/2023. Ons doel was om in 2021 naar de mogelijkheid om uit te 
breiden/aan te passen opnieuw te bekijken aan de hand van het aantal deelnemers, de 
behaalde resultaten en de nieuwe wet inburgering.  
De enorme stijging van deelnemers die geïnteresseerd zijn in onze (taal) activiteiten en die 
het vertrouwen in onze organisatie hebben heeft ervoor gezorgd dat er meer aanbod aan 
taallessen, sportactiviteiten maar ook school, stage en werkbegeleiding  is.  
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Het aantal jongeren in begeleidingstraject stijgt ook enorm. Op pagina 3 en 4 wordt 
weergegeven wat het aantal aan cliënten is en dat dit nog steeds stijgt en zal stijgen daar 
tegen over zien wij de draagkracht van JN voor wat betreft betaalde krachten al 2 jaar 
hetzelfde is. Daarom zullen we in onze aanvraag voor volgend jaar om verhoging van de 
uren vragen. Wij vinden dat er geen vrijwilligers of stagiaires belast mogen zijn met een 
begeleidingstraject van een jongeren of een gezin maar dat dit door professionele krachten 
opgevangen moet worden. 
 
Signalen:  

• Digitale omgeving: de meeste deelnemers beschikken niet over voldoende digi 
vaardigheden om zelfstandig hun zaken te kunnen regelen. (opstellen van email 
inclusief een bijlage, instaleren van een programma op een laptop, tablet of telefoon, 
het betalen van een rekening, het invullen van een online formulier, online 
omgeving van school of een werkgever ). Zelfs bij jongeren die een mbo opleiding 
niveau 1 of 2 volgen is het een drama. Er wordt onvoldoende aandacht aan besteed 
en dit willen we graag oppakken vooral met de ouders.  

• Opvoeding: de meeste ouders weten niet hoe zij de kinderen kunnen vermaken. Er 
is onvoldoende kennis over de mogelijkheden en ook onvoldoende inspiratie en 
creativiteit bij onze doelgroep.  

• Ouders zijn niet in staat kinderen te begeleiden tijdens het leren en huiswerk maken. 
Steeds meer kinderen en jongeren komen bij ons voor hulp. Ouders zijn niet in staat 
om een afspraak voor hun zelf of kinderen te maken. Denk hierbij aan afspraak 
huisarts en tandarts. Bijwonen van een voortgangsgesprek op school. Dit zorgt voor 
soms schrijdende situaties en gezondheidsproblemen. Moeders zijn niet in staan om 
voor zichzelf dingen te regelen. JN maakt zich zorgen om overbelaste kinderen 
onder de 18 jaar die vaak als een tolk worden ingezet. Afgelopen maand zijn we ook 
bezig geweest met huiselijk geweld. De stress neemt duidelijk toe in de gezinnen. 

• Jongeren op het ISK en Arkelstein. De afgelopen half jaar is JN intensief gesprekken 
aan het voeren met de scholen waarbij wij te maken krijgen met een groep jongeren 
die onvoldoende leerbaar zouden zijn. Dat betekent dat zo een jongere niet verder 
kan in het onderwijs ( dat op dit moment aangeboden wordt ).  
 
Hiermee stopt de kans op ontwikkeling.  Een jongere komt thuis te zitten moet 
inburgeren en is financieel afhankelijk van de uitkering. De verwachting is dat 
hij/zij ook dan afhankelijk blijft van de sociale voorzieningne.  
 
Onze ervaring is dat een jongere die niet leerbaar zou zijn vaak niet snel genoeg 
leerbaar is. Wij hebben een aantal voorbeelden waarbij een jongere die bestempeld 
is als niet leerbaar alsnog uitgestroomd is naar een mbo 1 en daarna naar mbo 2 
opleiding. Langere begeleiding en extra ondersteuning van JN heeft gewerkt.   
 
Samen met ISK, Arkelstein, CLC Apeldoorn willen wij naar de mogelijkheden voor 
een passend onderwijs voor deze doelgroep bekijken. Een ander soort onderwijs zou 
ook goed van toepassing kunnen zijn voor de mensen met een ontheffing van 
inburgeringsplicht.  En andere zorg die uitgesproken is door ISK en Arkelstein is het 
feit dat deze jongeren geen begeleiding hebben op het moment dat zij de leeftijd van 



       
November 2021 

PAGINA   24 

18 jaar bijna hebben bereikt. In beide geval hebben we het niet alleen over jongeren 
van Eritrese afkomst. Er is duidelijk meer nodig om deze jongeren een goede 
begeleiding te bieden om overstap naar de volwassenheid zo soepel mogelijk te 
laten verlopen zonder dat er gelijk veel problematiek ontstaat. Voorkomen is beter 
dan genezen. Er zijn gesprekken gaande met ISK, Arkelstein en Jongerenloket. De 
wens is dan ook een beleidsmedewerken van de gemeente er bij te betrekken om 
samen met ons te sparren en naar de mogelijkheden te kijken. Er zou ook een pilot 
kunnen worden gestart om te kijken of Jongerennet in samenwerking met ISK, 
Arkelstein, CLC en Jongerenloket iets meer houvast aan deze jongeren kan bieden. 
Hiermee kan worden voorkomen dat de jongeren bij de Wmo voorzieningen op 
latere tijdstip aan moeten kloppen.  

 
 
Meer aandacht voor vrouwen en meisjes onder de 18 jaar ( zie ook bijlage “Sociale 
analyse” van juli 2021)  
 
Uit het onderzoek is gebleken, dat het kan gebeuren dat een huwelijk strandt nadat een 
gezin herenigd is in Nederland. Dit kan te maken hebben met dat de partners door de jaren 
heen uit elkaar gegroeid zijn. Voor deze moeders komt er dan ineens veel op hen af. Vaak 
komen ze alleen te staan met de kinderen die bij haar wonen, opeens moeten ze alles 
zelfstandig regelen. Het is dus belangrijk dat deze groep weet wat ze moeten doen, maar 
het zou nog mooier zijn als Eritrese moeders en meisjes zichzelf kunnen redden in de 
maatschappij. Dit hoeft niet volledig zelfstandig, maar het is wel goed om te kijken naar een 
manier waarop zij in hun eigen kracht gezet kunnen worden.  
Er is momenteel weinig zicht op deze groep moeders, omdat ze vaak niet/minder 
betrokken zijn bij de hulpverlening. Het is dus goed voor zowel de moeders zelf, als de 
hulpverlening om met deze groep te gaan werken. De vrouwen krijgen meer vaardigheden 
en de hulpverlening heeft een beter zicht op de doelgroep. 
 
Sinds maart 2021 is er een meiden groep gestart. Er worden verschillende onderwerpen 
besproken zoals seksualiteit, discriminatie, gezondheid, huwelijk enz. of er worden 
gezellige activiteiten uitgevoerd. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat vooral 
meisjes van ouders die de taal niet spreken veel overbelasting ervaren (vertalen voor 
ouders, meegaan naar een afspraak bij de huisarts, tandarts of ziekenhuis). De laatste trend 
is dat meisjes die de 18jarige leeftijd hebben bereid snel gaan trouwen. Dit is zeer zorgelijk.  
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Nieuwe Wet Inburgering 
Zoals onlangs bekend gemaakt is wordt de gemeente, met de komst van de nieuwe wet 
inburgering, (weer) verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringstrajecten en de 
begeleiding hierbij. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de voorbereidingen op deze 
nieuwe taak. In de werkgroep Z route met verschillende partners in de stad, waaronder ook 
Stichting Jongerennet ( zie Pilot Z route ). Een belangrijke stap in deze voorbereiding is de 
notitie ‘Inrichtingskeuzes als gevolg van de Wet inburgering 2021’. We zijn dan ook blij om 
te horen dat het college van B&W heeft ingestemd heeft met de inrichtingskeuzes.  
 
Wij zijn blij om te horen dat er de komende jaren aandacht wordt besteed aan de 
ondertussen groep waar al onze bestaande cliënten onderdeel van zijn. Wij blijven ons 
inzetten om de ontwikkeling van deze groep te doen bevorderen. Ons voorstel is dan ook 
dat Jongerennet onder de bestaande subsidie zich verder bezig houdt met de ondertussen 
groep zoals in de notitie wordt vermeld ( bestaande cliënten ) en zoals aangegeven in de 
laatste kennisgeving er op korte termijn een gesprek plaats vindt over de dienstverlening  
( opdracht, subsidie ) in 2022 voor de nieuwe groep inburgeraars die ingaan stromen in de 
lopende of nieuwe activiteiten van JN. 
 
Huisvesting jongeren.  
Tot op heden zijn wij geen enkele mogelijkheid tegengekomen om de huisvestingsituatie 
rondom de jongeren te verbeteren. De meeste jongeren hebben we wel in kunnen laten 
schrijven bij stedendriehoek om in de toekomst wellicht in aanmerking te komen voor een 
woning. In de komende jaren willen we blijven onderzoeken of er een andere en betere 
huisvesting mogelijk is dan alleen bij particuliere verhuurders van kamers die te vaak in 
zeer slechte staat waar ook nog te hoge huur, borg en administratie kosten in rekening 
worden gebracht.  
 
Signalen: Opvallend is dat veel jongeren gehuisvest zijn bij Duwo. De jongeren die niet 
verder studeren moeten de kamer van Duwo verlaten. Dit is zeer zorgelijk. Veel van onze 
jongeren zullen binnen 1 jaar klaar zijn met hun studie en niet in staat zijn om door te 
kunnen stromen naar een hogere mbo opleiding. Dat betekend dat veel jongeren op straat 
zullen belanden omdat er onvoldoende aanbod is Deventer aan kamers. De 
beleidsmedewerker van de gemeente Deventer zou kijken naar de mogelijkheden. Op dit 
moment maken we ons zorgen om  6 jongeren die binnen enkele maanden hun kamer zullen 
moeten verlaten omdat zij niet meer studeren en aan het werk zijn gegaan. 
 
Het project Web volwasseneneducatie ( dit jaar hebben wij ons ingezet op spreken) 
 
In samenwerking met 123 Nederlands werkt Jongerennet aan het project Web 
volwasseneneducatie. Dit jaar is het aantal deelnemers gestegen. In totaal zijn er 30 
deelnemers aangemeld en 25 gestart per 15 maart 2021. Verdeeld over 2 groepen ( A2 groep 
en A0 - A1 groep). Een aantal deelnemers van de A2 groep zijn gekoppeld aan een 
taalmaatje Deventer Belt van Deventer Doet. De A0 – A1 groep doet naast de taallessen mee 
aan de taalcafé van JN. Er worden praktijk opdrachten uitgevoerd om spreken te oefenen. 
Er wordt eind dit jaar een rapportage gestuurd naar de desbetreffende beleidsmedewerker. 
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123 Nederlands gaat stoppen met haar werkzaamheden en daarom kijken we naar de 
mogelijkheden voor samenwerking met CLC Apeldoorn om in Deventer en in Apeldoorn 
onze projecten voor te zetten.  
Er zijn metingen gemaakt via monitorvolwasseneneducatie.com en wordt ook een 
rapportage n.a.v. de metingen gemaakt om de voortgang van de deelnemers op een andere 
manier aan te kunnen tonen.  
 
 

 
 
 
Corona crisis 
 
Terug blijk 2021. Stichting Jongerennet heeft alles aan gedaan om het aanbod aan 
activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan in de tijd van de beperkende maatregelen. 
Dit heeft heel veel tijd en inspanning gekost om uiteindelijk alle activiteiten door te laten 
gaan of aangepaste activiteiten aan te bieden en ons aan de inspanningsplicht te houden. 
Contact met de beleidsmedewerkers rondom alle nieuwe corona maatregelen ( wat mag 
wel en wat mag niet )  was heel fijn en daarvoor onze dank.  
 
Helaas hebben wij de eerste helft van het jaar minder mogelijkheden gehad om de 
deelnemers te voorzien van de sportactiviteiten zoals gepland. Er zijn sportactiviteiten 
uitgevoerd buiten in hele kleine groepjes en vanaf april deden we weer aan sportteam 
buiten.  Vanaf 5 juni zijn alle sportactiviteiten in de sportzaal of aula aangeboden. Er worden 
4 a 5 x per week sportactiviteiten aangeboden en uitgevoerd. 
 
Op dit moment gaat veel aandacht aan de voorlichting over vaccinatie en het maken van de 
vaccinatie afspraken. De meeste ouders zijn al gevaccineerd en nu voeren we gesprekken 
ook met jongeren die dit nog steeds uitstellen.  
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Ter kennisgeving: 
 

 
 
Binnenkort krijgt  Stichting Jongerennet uit Deventer en nieuwe naam. De nieuwe naam 
symboliseert meer wat wij voor veel van onze doelgroep zijn.   

De naam “jongerennet” dekt al een tijd niet meer de lading van onze activiteiten. We 
zetten ons meer en meer in niet alleen voor jongeren, maar juist voor iedereen wie onze 
hulp kan gebruiken. 

Daarom hebben we besloten om verder te gaan onder de naam die binnenkort bekend 
wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt onze nieuwe website gelanceerd.  

Meer informatie volgt binnenkort.  
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