Hier is ie dan!De 1e

nieuwsbrief van 2GetThere!!

Arnhem, JULI 2010

Wat is 2GetThere?
2GetThere is een jongerencoaching-project, in opdracht van de gemeente Arnhem (IZ), in
het kader van de regionale bestrijding van jeugdwerkloosheid, uitgevoerd door Team VSV
(www.teamvsv.nl). 10 jongerencoaches zijn ingezet om jongeren (uit de eigen groep) te
coachen naar school,werk een combinatie van beiden of een andere stap vooruit! Het
project heeft een directe link met activiteiten in het kader van de programma's die
ingezet worden voor "Aanval op de (school)uitval".
Op 12 april 2010 zijn 10 jongerencoaches op basis van "action learning"
(learning by doing) gestart met een opleidingstraject bestaande uit korte
vakinhoudelijke trainingen en workshops verzorgd door Team VSV en diverse
samenwerkingspartners. Naast dit intensieve opleidingstraject worden de jongerencoaches
gecoacht op persoonlijke ontwikkeling en vindt wekelijks intervisie plaats.
Persoonlijke groei, empowerment en r u i m t e staan centraal in dit project.
Inmiddels lopen de jongerencoaches mee met de participatiecoaches van de gemeente
Arnhem, worden zij ‘meegenomen’ het werkveld en de wijken in en doen ze veel ervaring
en expertise op via de participatiecoaches en het bestaande netwerk. De jongerencoaches
zullen langzaam maar zeker worden losgelaten in....en zelfstandig aan de slag gaan met
doelgroepjongeren en hun specifieke coachvragen. De jongerencoaches van 2GetThere
hebben naast de hoofdtaak als coach ook een brugfunctie naar hulp- en dienstverlening
en houden jongeren(hulpverlenings)instanties een spiegel voor.
Bij aanvang van het project is een klankbordgroep opgericht die maandelijks bij elkaar
komt. Samen met onze ketenpartners hebben we het project vorm-gegeven en ideeën en
gedachten over de aanpak en opzet uitgewisseld. Daarnaast wordt nu De nieuwsbrief van
2GetThere in het leven geroepen om ook andere betrokkenen en belangstellenden te
informeren over de laatste stand van zaken!

In deze nieuwsbrief:
-

"Stel je voor" met Kiki Voorhuis
Bezoek aan het project door Ahmed Marcouch
een verslag van de speeddate !
Monique te Plate over de Klankbordgroep
Ricardo Verhaar over zijn voetbaltoernooi

Voor algemene vragen en/of opmerkingen of reacties op één van de items in deze
nieuwsbrief kan je contact met ons opnemen. Team2GetThere@gmail.com of via
www.teamvsv.nl VEEL LEESPLEZIER!
Hartelijke groet,
Projectleider 2GetThere

2GetThere is een project van

Susanne Ten Doesschate-Boekelman
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Susanne Ten Doesschate-Boekelman, projectleider 2GetThere

STEL JE VOOR!

beter een van mij collega’s. Ook denk
ik, doordat ik goed kan luisteren, ze
zich echt gehoord gaan voelen, en ik
denk dat dit heel erg belangrijk is!
Wat is jouw motivatie deel te nemen
aan het project?
Ik was op zoek naar een stage,voor
mijn opleiding Maatschappelijk werk en
dienstverlening. Via een klasgenoot
kwam ik de vacature tegen en ik was
meteen enthousiast! Ik wilde heel
graag met jongeren werken, omdat ik
weet dat ze in de hulpverlening niet
altijd de weg vinden. Ik denk dat wij,
als jongerencoaches, heel veel voor
hen kunnen betekenen. De jongeren zijn
nu op het punt in hun leven dat het
over hun toekomst gaat en daar kunnen
wij ze bij helpen.

Jongerencoach Kiki Voorhuis
Wie is Kiki Voorhuis? Hoe zou je
jezelf omschrijven?
Ik zou mezelf omschrijven als een
spontane meid! Ik ben altijd erg
geïnteresseerd in andere mensen. Ik
ben altijd eerlijk en oprecht, kan
slecht tegen mensen die dat niet zijn.
Vroeger vertrouwde ik mensen bijna
meteen, ik had de instelling dat
iedereen goed was en dat mijn mening
pas zou veranderen als het tegendeel
bewezen werd. Helaas is mijn
vertrouwen in het verleden regelmatig
geschaad, waardoor ik iets
terughoudender ben geworden. Toch ben
ik nog steeds van mening dat in ieder
een goede kant zit! Vrienden zijn voor
mij erg belangrijk en ik sta altijd
voor ze klaar.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
Ik kan erg goed luisteren, sta altijd
open voor anderen en ben altijd
eerlijk!
Wat maakt jou een goede jongerencoach?
Door wat ik zelf in mijn verleden heb
meegemaakt, zal ik mij kunnen
verplaatsen in de jongeren. Ik heb
zelf niet alles meegemaakt wat de
jongeren die we gaan tegen komen
hebben mee gemaakt maar kan me er wel
in verplaatsen. Doordat ik weet wat
mijn sterktes en zwaktes zijn, heb ik
het inzicht of ik ze kan helpen of

Wat zou je na dit project het liefst
doen?
Na dit project hoop ik te kunnen
afstuderen. Daarna zou ik heel graag
door willen gaan met het jongerenwerk.
Ik hoop dat het project een succes
wordt en niet in december stopt. Als
dat het geval is, zou ik na mijn
afstuderen ook graag terug willen
komen bij het project of bij een
instantie waar ik veel voor de
‘nieuwe’ jongerencoaches kan
betekenen.
Beschrijf jouw ervaringen binnen het
project tot nu toe; wat valt je op?
Wat me heel erg opvalt, is dat we alle
10 heel erg enthousiast zijn. We zijn
allemaal totaal verschillend en leren
daardoor heel erg veel van elkaar. Ik
leer vooral veel over de verschillende
culturen en van mijn collega’s die zo
gezegd ervaringsdeskundigen zijn. We
zijn pas een paar weken samen als
groep, maar we zijn nu al een hecht
team. Ik vind het bijzonder om te zien
dat 10 zulke verschillende mensen een
heel hecht team kunnen worden! Dat is
voor mij een hele leerzame en leuke
ervaring.
We hebben al met veel organisaties
kennis gemaakt en wat me opvalt is dat
zij ook heel erg enthousiast zijn.
Normaal had ik de organisaties nodig
maar nu zijn zij heel erg
geïnteresseerd in onze mening en dat
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vind ik een hele positieve
ontwikkeling. Daardoor kunnen we voor
de jongeren maatwerk leveren, en dat
is belangrijk om het project te laten
slagen.
Wat zou je willen leren?
Ik zou graag nog meer willen leren
over de verschillende achtergronden en
culturen. Ik weet al wel het een en
ander, maar ik weet dat ik nog veel
meer kan leren. Door meer kennis
daarvan te hebben zal ik jongeren met
een andere achtergrond dan de mijne
beter kunnen helpen.
Wie inspireert je; wie is je
voorbeeld/rolmodel en waarom?
Dit vind ik een moeilijke vraag omdat
er veel mensen zijn tegen wie ik
opkijk.
Ten eerste mijn moeder: Ik vind haar
een hele sterke vrouw en ik zou heel
erg blij zijn als ik later ook zo’n
goede moeder zou worden! Zij heeft
mij veel geleerd over waarden en
normen, mijn eigen mening te vormen,
mensen in hun waarde te laten en
gewoon te zijn wie ik ben. Ondanks de
moeilijke periodes die we samen hebben
mee gemaakt hebben we nu een hele
sterke band en daar ben ik heel
dankbaar voor.
Ten tweede mijn collega’s: Ik vind het
stuk voor stuk hele bijzondere mensen,
die ieder op hun eigen manier heel
veel kennis hebben over het werken met
jongeren. Daardoor kan ik heel veel
van ze leren maar kunnen we aan de
andere kant ook heel goed samenwerken.
Ten derde is iedereen die op een
eerlijke en oprechte manier mensen wil
helpen voor mij een inspiratie. Ik
vind het heel erg bijzonder om die
mensen tegen te komen en te leren
kennen.
Als je terug kon gaan in de tijd; waar
(en met wie) wil je zijn?
Ik wil niet terug in de tijd om iets
in mijn verleden willen veranderen.
Alles wat ik heb meegemaakt heeft mij
gevormd tot wie ik nu ben en ik zou
niet anders willen zijn! Natuurlijk
zijn er altijd punten die ik anders
zou willen zien maar ik ben van mening
dat het een reden heeft wat ik heb
mee gemaakt en hoe ik nu ben. Het
heeft zo moeten zijn! Als ik toch iets
zou moeten noemen dan zou ik willen
dat ik vroeger meer voor mezelf was
opgekomen!

Ahmed
Marcouch op
bezoek 2GT

Jongerencoach Ricardo, Ahmed Marcouch
en voormalig wethouder Hoeffnagel

Donderdagmiddag 3 juni, om 13.30
uur, bezocht Ahmed Marcouch,
kamerlid PvdA het project
2GetThere in het kader van 'best
practices' op het gebied van
aanval op schooluitval en de
bestrijding van jeugdwerkloosheid.
In een ongedwongen sfeer in het
Bruishuis in de wijk Malburgen,
was ruimte voor een gesprek over
belangrijke thema's voor jongeren
en hoe hiermee om te gaan.
Marcouch toonde zich vooral
geïnteresseerd in de eigen
ervaringen van de jongerencoaches;
wat zijn hun eigen verhalen? Welke
ervaringen brengen zij mee?
Hij wil 2GetThere graag blijven
volgen en nodigt de
jongerencoaches uit hem te blijven
informeren over ontwikkelingen en
over een aanpak die werkt.
Belangrijk in zijn betoog over de
jongeren van deze tijd is het
belang van pedagogisch verantwoord
'ingrijpen' en het scheppen van
duidelijkheid en praktische
ondersteuning bij kansjongeren.

Wat doe jij in 2020?
Ik hoop dat ik mijn diploma van
Maatschappelijk werk en
dienstverlening heb gehaald en dat ik
nog steeds oprecht en eerlijk werk doe
om mensen te helpen! Ook hoop ik dat
ik een eigen gezinnetje heb en heel
erg gelukkig ben!
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De speeddate!
Klankbordgroep,
door Monique te Plate

(Steun en toeverlaat van 2GT !)

Op woensdag 28 april 2010 heeft de
klankbordgroep door middel van een
speeddate kennis kunnen maken met
de jongerencoaches. Dit bleek een
geslaagd idee!
Direct na het klinken van de gong
barstte er een enorm vrolijk
geroezemoes los. Gespreksstof
genoeg. De klankbordgroepleden
zaten in een buitencirkel en de
coaches wisselden iedere 5 minuten
van plek.
5 minuten bleek in de meeste
gevallen te kort om kennis te
kunnen maken, maar het ging dan
ook om een 'first impression'. Een
aantal jongerencoaches was al
bekend bij enkele
klankbordgroepleden; zij bleken
enorm te zijn gegroeid, aldus de
jeugdhulpverleners. Er werd volop
uitgewisseld en mogelijkheden
besproken om bestaande projecten
en dienstverlening van de
instanties te kunnen laten
ondersteunen door de coaches. Al
met al een gezellige en geslaagde
middag.

"In februari maakte ik kennis met
de leden van de klankbordgroep.
Een enthousiaste groep vakmensen
uit het werkveld van Team VSV die
erg nieuwsgierig en belangstellend
waren naar de start van 2GetThere.
De jongerencoaches zijn begin
april geselecteerd (10 uit 22
gesprekken, uit 75 sollicitanten!)
en het was erg mooi om te zien dat
de belangstelling wederzijds was.
Iedereen stond te popelen om te
beginnen aan het praktische deel
van deze voor iedereen spannende
onderneming.
De speeddate leverde de nodige
matches op en de jongeren gingen
bij o.a. Iriszorg, Jonahuis en de
participatiecoaches op werkbezoek.
Er werd getraind en van gedachten
gewisseld.

Monique, projectassistent 2GetThere

Participatiecoach Johan in gesprek met
jongerencoach Vanessa

Het is natuurlijk erg prettig om
enthousiaste mensen te ontmoeten.
Én ik vind het ook leuk om deel te
nemen aan activiteiten (zoals het
jongerencafé) als dit lukt qua
planning. Nu de jongerencoaches
aan het werk zijn gegaan is
besloten om de bijeenkomsten van
de klankbordgroep 1x per 3 maanden
te houden. Dit betekent dat in
september de eerstvolgende plaats
zal vinden. Gelukkig loopt Susanne
regelmatig binnen en houd me
zoveel mogelijk van alle
activiteiten en ontwikkelingen op
de hoogte. Dus van een afstandje
blijf ik in contact."
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Oproep van Ricardo!

Attention please

Voor het team 2GetThere waarbij ik als jongerencoach werk, wil ik,
Ricardo Verhaar, een WK gaan organiseren in Arnhem voor jongeren tussen de
18 en 27 jaar. Dit WK is bedoeld om jongeren te activeren en te
motiveren en om met frisse zin een ontspannende en relaxte activiteit te
ondernemen met elkaar!

Wat is mijn plan?
Ten eerste wil ik deze jongeren bereiken om ze een dagbesteding te bieden
en iets te doen hebben; iets te laten doen waarin ze in uitblinken en/of
goed in zijn.
Het gaat hier niet alleen om het voetbal! Naast deze activiteit wil ik ook
graag de Beatbus van Newarts laten komen, tricks showen zowel met
basketbal, BMX’s als met een voetbal. Eventueel een rapgroep laten komen,
zoals de Die Hard Soldiers en de Remixx Kids uit Arnhem.
Dit alles wil ik gaan promoten door een dag aanwezig te zijn met de Beatbus
op het zwembad Klarenbeek en een dag op de Rijkerswoerdse plassen. Zo
kunnen jongeren zich inschrijven voor het grote WK Arnhem 2010

toernooi.

Er kunnen maximaal 24 teams aan mee doen, de teams bestaan uit
minimaal 10 spelers (1 keeper, 6 veldspelers en 3 wissels).
Het grote toernooi wordt in september of oktober gehouden en
(waarschijnlijk, indien mogelijk) in de wijk Geitenkamp, waar zaterdag de
poulefase wordt gespeeld en zondags de 1/8ste finale’s tot aan de halve
finale worden gespeeld. Het is mijn doel om de 2 finalisten deze partij te
laten spelen in het Gelredome, maar mocht dit niet haalbaar zijn, dan wordt
deze afgerond op dezelfde locatie.

Wat heb ik hiervoor nodig:

Samenwerking tussen de verschillende instanties/jongerencentrum is van
groot belang om dit project te laten slagen!
Natuurlijk kan ik dit niet alleen, vandaar dat ik vraag om tips en hulp.
Bijvoorbeeld: ondersteuning bij de muziek (Beatbus), verder kunnen
instanties een team aanmelden en/of begeleiden, PR-activiteiten of iets
betekenen op het gebied van EHBO, beveiliging, en sponsoring.
Wat denken jullie van de locatie? Willen jullie mij helpen? Wat zou ik nog
meer kunnen doen??
Mail me zodat ik contact kan opnemen met jullie of bel me op onderstaand
nummer!!

Ricardo Verhaar

Jongerencoach 2Getthere

Ricardo.togetthere@gmail.com, (06) 16 92 90 64
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