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Inleiding: 
 
Van 2000 tot 2004 heb ik in een tienercentrum gewerkt dat (omdat het om een nieuw project 
ging in Nederland) gesubsidieerd werd door het ministerie van VWS. Naar aanleiding van het 
einde van dit project kreeg ik het idee om mijn ideeën over een, op een nieuwe leest gestoelde 
tieneropvang op papier te zetten. Voorts wil ik met dit boek een aanzet geven om verder 
onderzoek te doen naar de behoeftes en hulp die tieners nodig hebben om op een zo goed 
mogelijke manier volwassen te kunnen worden.  
Ik heb me vaak de vraag gesteld “waarom zijn de tieners zoals ze zijn”  en ben tot de conclusie 
gekomen dat het kinderen zijn die volwassen proberen te worden. Ze hebben vaak dezelfde 
trekken als jongere kinderen maar willen als volwassenen behandeld worden. Ze hebben nog 
steeds de behoefte om te stoeien en te spelen, maar het heet nu anders. De tieners hebben nog 
iemand nodig die zich over hen ontfermt en die echt geïnteresseerd is in hun doen en laten.  
De tieners kunnen een mooie onbezorgde tijd hebben, maar ook een zeer moeilijke tijd, ze 
worden lang niet altijd begrepen. De jongeren kunnen kleine en grote problemen hebben, of 
dit door thuis, school of de maatschappij komt, ze kunnen er heel erg mee zitten. Het is soms 
zó ernstig dat er tieners zijn die in een depressie geraken en denken aan zelfmoord. Ik heb dit 
boek geschreven als een pleidooi om meer aandacht te vragen voor deze jongeren.  
 
 
In de tijd dat ik tienerwerker was heb ik veel genoten van de tieners, er is geen dag geweest 
dat ik ze moe was. Toen ik tienerwerker was heb ik mezelf vaak afgevraagd waarom ik zo 
graag in een tienercentrum werkte. Ik vroeg mezelf af wat ik zelf het aller belangrijkste vond 
in dit vak en kwam tot de volgende conclusie: Ik wil graag tieners opvoeden, zodanig, dat 
deze zelfstandig en zelfverzekerd in de maatschappij kunnen staan, in de hoop dat ze gelukkig 
zullen worden. Toen ik mezelf de vraag stelde hoe ik dat wilde bereiken dacht ik: Door de 
tieners het gevoel te geven van veiligheid en geborgenheid. Zodat de tieners hun fouten en 
tekortkomingen onder ogen durven zien en dat ook toe durven geven en ervan leren. 
Ik heb geprobeerd om de tieners een aanzet te geven om nieuwe vaardigheden, die ze nodig 
hebben om volwassen te worden, aan te geven en heel vaak gaat het in de zin van twee 
stappen vooruit en een achteruit. Altijd maar proberen en als het niet lukt dan weer opnieuw 
proberen tot het wel lukt zoals de filosoof Carl Popper eens aangaf “ trial and error” .  Als de 
tieners de ene vaardigheid onder de knie hebben kunnen ze die iedere keer zelfstandig 
uitvoeren en kunnen ze weer nieuwe vaardigheden proberen. Het is een levenslang leerproces 
waar de tieners heel veel plezier van kunnen hebben. 
 
 
Omdat onderwerpen zoals mishandeling en verwaarlozing zelden of nooit in een standaard 
boek over tieneropvang voorkomen besteed ik in dit boek extra aandacht aan deze speciale 
omstandigheden. Dit fenomeen is echter een veelvoorkomend euvel waar, naar ik vind, meer 
aandacht aan besteed dient te worden. Je kunt veel voorkomen en verbeteren voor tieners in 
zulke situaties door de manier waarop je met deze kinderen om gaat. Het omgaan met deze 
tieners gaat eigenlijk hetzelfde als voor tieners die een goede opvoeding hebben gehad, veel 
positieve aandacht en een schouderklopje als ze dat verdienen.  
Ik wil met dit boek een discussie teweeg brengen over de manier waarop tieneropvang 
verbeterd kan worden. Ik heb het idee dat de oude opvattingen over tieneropvang niet 
afdoende zijn, ze doen geen recht aan de tieners en volgens de internationale rechten van het 
kind hebben tieners zelfs het recht op een betere opvang. 
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Dit boek is hier en daar gelardeerd met (beroemde) uitspraken, krantenartikelen, een gedicht 
van een tiener. Voorts staan in dit boek verschillende voorbeelden uit de praktijk. De namen 
van de tieners die in dit boek voorkomen zijn veranderd in verband met hun privacy. 
 
Als laatste wil ik me bij voorbaat excuseren voor eventuele taalfouten, wetende dat ik 
dyslectisch ben en daardoor taalfouten maak. 
 
Wilma Verhagen 
 
 

Alles waar je echt van houdt 
Zal je warmte blijven geven 

Of geworde wat je wou 
Het blijft altijd een deel van jou 

En een stuk van je leven 

Dennis (tiener) 
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Wat er  aan vooraf ging 
 
Toen ik als tienerwerker in tienercentrum Tien-inn begon had ik de opdracht om met tieners 
en ouders een overeenkomst aan te gaan voor tieneropvang, deze opvang zou in 4 jaar 
rendabel moeten zijn. Er zou gewerkt worden aan de hand van een pedagogische visie zoals 
die bij de kinderopvang gangbaar was.  
Vanaf september 2000 is deze tieneropvang door middel van gratis workshops van start 
gegaan, de workshops waren bedoeld om tieners en ouders te interesseren voor de 
tieneropvang. Van september tot eind december 2000 zijn deze workshops gehouden in de 
hoop dat tieners een overeenkomst aan zouden gaan. De workshops werden goed door tieners 
bezocht, maar jammer genoeg waren er nog geen inschrijvingen voor een vaste plaats op het 
tienercentrum. Daarom is er, in samenspraak met de regiomanager van de kinderopvang en de 
gemeente, besloten om vanaf januari 2001 iedere dag de tieneropvang van 14.00 tot 18.00 uur 
open te stellen om te kijken of ouders en tieners een contract wilde aangaan. Toen er geen 
tieners bij het tienercentrum binnen kwamen is er besloten om te kijken waardóór het kwam 
dat er geen tieners kwamen, hierdoor is de tieneropvang een paar maanden gratis open gesteld 
voor de tieners.  
 
Na intensief samenwerken met het voortgezet onderwijs, waarbij er workshops gehouden 
werden in iedere klas, kwamen de tieners met bosjes binnen. Hieruit kon worden 
geconcludeerd dat het uitblijven van inschrijvingen niet lag aan de desinteresse van tieners.  
Vervolgens hebben wij een enquête uitgeschreven onder alle ouders en leerlingen van het 
voortgezet onderwijs. De conclusie uit deze enquête was dat de tieneropvang zeer nuttig en 
wenselijk, maar te duur was (fl 7,25 per uur). De tieners en hun ouders vonden dat 
tieneropvang gratis of bijna voor niets moest zijn. De reden hiervoor was dat ouders vonden 
dat de school veel geld kostte en daarnaast waren er kosten voor sportclubs, zakgeld, 
kleedgeld enz. De ouders gaven aan dat ze al genoeg aan hun tiener kwijt waren en de tieners 
gaven aan niet genoeg geld te hebben om fl 7,25  van hun zakgeld te betalen. Ze vertelde dat 
ze van hun zakgeld vaak kleren en uitgaan moesten betalen waardoor ze niet genoeg geld 
hadden om de tieneropvang te betalen. Sommige tieners kregen zelfs helemaal geen zakgeld.  
Er was na ruggespraak met de gemeente besloten om de tieners het symbolische bedrag van  ����� ���	��
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�������
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- als de welgestelde 
tieners op zouden kunnen brengen. Zodoende werd er niemand uitgesloten van de 
tieneropvang.  
De samenwerkende organisaties hadden vanaf dit moment besloten om voor een open inloop 
te kiezen. Dit was een grote verandering omdat de kinderopvang het feitelijke werk hiervoor 
leverde. Tien-inn was een combinatie geworden van kinderopvang (pedagogische en 
opvoedkundig werk, zowel als het presenteren van activiteiten) en het jongerenwerk (open 
inloop, iedereen kan er aan meedoen, ook hier worden leuke activiteiten aangeboden). 
Vanaf deze tijd ging het steeds beter met het tienercentrum. In het eerste half jaar van 2001 
waren er 1119 bezoeken geregistreerd en op het einde van het jaar was dat opgelopen tot 2445 
bezoeken.  
 
Bij een kinderopvangcentrum worden de tieners op contract binnen de tieneropvang 
toegelaten terwijl bij een open inloop model de tieneropvang voor de tieners op vrijwillige 
basis is. In dit boek heb ik gekozen voor de open inloop variant zodat ik een nieuwe 
invalshoek (een tieneropvang met een pedagogische grondslag) in de loop van dit boek verder 
voor u uit kan werken. 



     

 Pag.6 

1. Een goed begin is het halve werk 
 
Een tieneropvangproject kun je niet zomaar uit je mouw schudden, daar dient enige 
voorbereiding aan vooraf te gaan. In dit hoofdstuk wil ik proberen om de diverse aspecten, die 
men mee moet nemen alvorens een tieneropvang te beginnen, te bespreken.  
 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
 

1. De voorbereiding 
2. Een stukje uit een onderzoek van Junger-Tas 
3. Samenwerking 
4. Doelgroepbepaling 
5. Doelstelling 
6. Waar verder op gelet moet worden 
7. Plan van aanpak 
8. Vooroordelen 
9. Enquête 

 
1.1 De voorbereiding 
 
Als een gemeente een tienercentrum op wil zetten zal deze moeten praten over wat zij 
verwachten van een tieneropvang. Doel is iets te vinden waar iedereen in deze maatschappij 
tevreden mee kan zijn, daarom kan de gemeente zich het volgende afvragen: 
 

1. Waarom zouden tieners een tieneropvang willen? 
2. Waarom zouden ouders van tieners een tieneropvang willen? 
3. Wat is het belang van de gemeente/de maatschappij? 

 
De tieners: 
Een grote groep tieners voelen zich, volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie van 
VWS, eenzaam omdat de ouders steeds minder tijd hebben om met ze om te gaan. De 
jongeren vullen het gat vaak op door contacten met leeftijdsgenoten, waardoor deze elkaar 
gaan opvoeden. Maar voor met name studie, werk en leefvorm is en blijven volwassenen een 
belangrijk voorbeeld voor de tieners. 

Wat zouden de criteria kunnen zijn van tieners om naar een tienercentrum te gaan? 
 

• Het kan er heel gezellig zijn 
• Er is kontakt met leeftijdgenoten 
• Het kan jongeren verrijken d.m.v. diverse workshops of andere activiteiten, zoals 

sporten, culturele- of creatieve activiteiten, welke ze leuk vinden 
• Er is opvang na school zodat de jongeren zich niet alleen hoeven te voelen 
• Er is een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen en ondersteuning van een vertrouwd 

persoon krijgen 
• Het kan jongeren steun geven om iedere dag naar een vaste plek te kunnen gaan waar 

zij zich veilig voelen  
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De ouders: 
De ouders zijn vaak ongerust over het loslaten van hun kinderen in deze leeftijdsgroep, ze 
willen hun kinderen niet alleen laten of met een sleutel naar school sturen. In de huidige 
maatschappij gaan steeds meer ouders beide werken en de tieners zouden daarom ‘s middags 
alleen voor zichzelf moeten zorgen. Wát als hun kind op straat belandt en slechte invloeden 
oppikt van anderen? In de criminaliteit belandt of in aanraking komt met drugs? De kans dat 
tieners in aanraking komen met drugs, alcohol of met criminaliteit is zeer reëel. Ook het 
voortgezet onderwijs krijgt daar steeds meer mee te maken, zelfs in de kleinere dorpen kom je 
dat tegen.Voor de tienerleeftijd was voorheen geen mogelijkheid voor opvang.  

Wat zouden de criteria kunnen zijn voor de ouders? 
 

• Het kan ervoor zorgen dat zorgtaken voor kinderen en betaalde arbeid kunnen worden 
gecombineerd 

• Het is een geruststellende gedachte dat een bezoek van betreffende tiener aan het 
tienercentrum voorkomt dat hun kind op straat gaat rondhangen of zich terugtrekt en 
in een sociaal isolement geraakt 

• Het kan ouders helpen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en sociale integratie van hun kind. 

• Het kan ouders helpen een bijdrage te leveren aan verbetering van de schoolprestaties 
van hun kind 

• Het kan hun kind helpen met de ontwikkeling van hun eigen identiteit 
• Het kan hun kind helpen een netwerk op te bouwen van mensen die ze vertrouwen 
• Het kan ouders helpen hun kind te stimuleren sportieve activiteiten te (blijven) 

ontplooien 
• Ouders vinden het belangrijk dat hun kind het naar de zin heeft 

 
 

 
 

De gemeente/de maatschappij: 
De maatschappij heeft regelmatig overlast van jongeren en wil dat graag anders zien. De 
overlast kan bestaan uit samenscholing van jongeren waardoor mensen bang worden. 
Vernielingen aan straatmeubilair zoals kapotte banken, paaltjes uit de grond trekken, 
vernieling van straatlantaarns en bushokjes, brandjes stichten, te hard rijden met brommer of 
scooter, mensen lastig vallen enz.  

Ieder kind heeft recht op een veilige en goede opvoeding zodat het zich in alle veiligheid kan 
ontplooien in een zelfverzekerd volwassen mens met zelfkennis en voldoende eigenwaarde. In 
de praktijk houdt de maatschappij zich daar niet zo aan en legt de verantwoordelijkheid vaak 
alleen maar bij de ouders. Doordat Nederland het verdrag voor de rechten van het kind heeft 
ondertekend is het ook de verantwoordelijkheid geworden van de overheid om een omgeving 
te scheppen die ervoor zorgt dat deze rechten ook realistisch worden. Ook de tieners hebben 
het recht om zichzelf te zijn en goed behandeld te worden door de maatschappij.  
 

Opvoeding is de beste voorzorg voor de oude dag. 
 
Aristoteles (384-322 v.C.). 
Wijsgeer. 



     

 Pag.8 

Wat zou het voordeel kunnen zijn voor de overheid: 

• Vermindering van agressie op straat 
• Vermindering van samenscholing door tieners 
• Vermindering van vernielingen aan straatmeubilering 
• In de toekomst een betere maatschappij  

 

Uit onderzoek van o.m. Junger-Tas (Jeugd, gezin en preventie vanuit een justitieel 
perspectief, Den Haag, juni 1996) blijkt onder meer dat het ontbreken van toezicht één van de 
belangrijkste oorzaken van probleemgedrag bij jongeren is.  

 

1.2 De doelgroepbepaling 
 
Om u een idee te geven welke afspraken gemaakt kunnen worden heb ik als voorbeeld 
genomen een bestaand beleidsstuk dat de gemeente Sint-Oedenrode samen met hun 
samenwerkingspartners hebben afgesproken en bekrachtigt. De schuinsgedrukte tekst in dit 
hoofdstuk is een deel van deze beleidsnota. 
Onder de (beknopte) doelgroepbepaling en doelstellingen van deze beleidsnota heb ik vragen 
neergezet die mij bezig hielden, deze heb ik wat verder uitgewerkt.  
 
Wat kan er onder doelgroepen worden verstaan? 
 
Wat betreft de keuze voor doelgroepen is de tieneropvang bedoeld voor verschillende 
bevolkingsgroepen, te weten:  
 
1. Tieners waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werken of studeren dan wel anderszins niet het 

benodigde toezicht kunnen verlenen; 
 
De tieners van deze ouders worden dus op bepaalde tijden alleen gelaten zonder of met 
beperkt toezicht wat tot gevolg kan hebben dat deze tieners op zulke momenten: 
 

• Zich eenzaam of alleen kunnen voelen  
• Bij vrienden zonder toezicht kunnen zijn 
• Zich op straat bezig proberen houden 
• Gebrekkig of geen huiswerk maken 
• Onder druk van vrienden alcohol gaan drinken of roken van sigaret of joint (drugs 

gebruik) 
• Onder druk van vrienden vernielingen aanrichten op straat 

 
2. Tieners uit zogenaamde een ouder gezinnen; 
 

Bij tieners uit deze gezinnen is óf de vader óf de moeder niet aanwezig en de ouder waar 
de tiener bij woont, werkt over het algemeen. Hierdoor is er geen of maar beperkt 
toezicht. De bij punt 1 genoemde gevolgen zijn ook hier van toepassing.  

 
3. Tieners die dreigen te ontsporen; 
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Dit zijn bij voorbaat al tieners die extra aandacht nodig hebben. Dit is een relatief kleine 
maar zeer aanwezige groep jongeren. Ik vraag mij bij deze groep af waarom ze dreigen te 
ontsporen? Dit aandachtspunt wordt verder beschreven in het hoofdstuk Pedagogie. 

 
4. Tieners die uit geen van deze bovenstaande categorieën komen maar een kwalitatief 

goede en vertrouwde plek zoeken om de tijd tussen het van school gaan en het weer thuis 
komen te bezoeken om met leeftijdsgenoten te verkeren en/of activiteiten te ontplooien; 

 
Dit is de groep tieners die uit een gezinssituatie komen waarvan de ouders thuis de 
benodigde aandacht en toezicht kunnen geven. Deze tieners komen voor de gezelligheid. 
Het is de grootste groep tieners die bij de tieneropvang komen. Deze groep kan een 
voorbeeld zijn voor tieners waarvan de ouders niet thuis zijn. 

 
 
1.3 Doelstelling  
 
Wat zou de doelstelling kunnen zijn? 
 
 
1. Opvang: 

Het bieden van een veilige plek waar tieners hun verhaal na school kwijt kunnen, dus een 
aanvulling op de thuis- en schoolsituatie. 

 
Wat is een veilige plek? Is het alleen een ruimte waar de tiener iets leuks kan ondernemen 
en waar de tiener lichamelijk niets overkomt of gaat het verder?  

 
• Stel dat de tiener op school niet goed presteert of dat de tiener veel gepest wordt op 

school, moet daar dan aandacht aan besteed worden en zo ja op welke manier?  
• Stel dat de tiener door bepaalde omstandigheden niet goed in zijn/haar vel zit, moet je 

daar dan iets aan doen? 
• Stel dat de tiener een handicap heeft zoals ADHD, dyslexie enz. moet je daar dan 

rekening mee houden?  
• Stel dat de tiener ouders heeft die, door omstandigheden, niet of minder goed kunnen 

opvoeden. Moet je daar dan aandacht aan besteden en zo ja op welke manier kan dat 
dan? 

 
In de praktijk werd tieneropvang Tien-inn uit Sint-Oedenrode geleid door personeel van 
een kinderopvangcentrum, waardoor de tienerwerker vanuit een pedagogische visie is 
gaan werken. Er is geprobeerd om door middel van de Self Directed Groupwork methode, 
evenals door de Gordon methode de tieners te helpen om op een zo onopvallend 
mogelijke manier wat bij te sturen.  
Er is rekening gehouden met speciale tieners zodat er geprobeerd is om deze tieners zo 
goed mogelijk te integreren in de groep. (zie hoofdstuk pedagogie) 
De tieners uit tienercentrum Tien-inn hebben laten zien dat ze behoefte hadden aan 
tieneropvang, dat was te zien aan het aantal bezoeken dat ze aan dit tienercentrum hebben 
gebracht. Zeker als het op school of thuis om diverse redenen niet zo goed wilde lukken 
gingen de tieners graag relaxen of een praatje maken met medetieners of de tienerwerker. 

 
2. Ondersteuning: 

Ondersteuning bij de ontwikkeling van de eigen identiteit van de tieners.  
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• Wordt er aandacht geschonken aan sociale vaardigheden?  

Stel dat de tiener slecht is in sociale omgang met anderen, moet je ze dit dan aanleren, 
en zo ja op welke manier dan? 

• Stel dat een tiener geen zelfvertrouwen heeft of een slecht zelfbeeld, moet je hier iets 
aan gaan doen? 

 
Jonge kinderen kopiëren nog veel van volwassenen in hun omgeving maar als deze in de 
puberteit komen gaan ze zich juist afzetten tegen dezelfde volwassenen. Ze willen vaak 
niet op hun ouders lijken, het worden persoonlijkheden met een eigen idee van volwassen 
zijn met eigen muziek, kleding en manier van omgaan. Deze manier hoeft niet persé fout 
te zijn, het is anders. Hierin kunnen de tieners ondersteund worden in een tienercentrum. 
Met de juiste begeleiding kunnen deze tieners op een veilige manier volwassen worden. 
Ook komen er tieners naar een tienercentrum die door omstandigheden niet zo sterk zijn 
in de sociale omgang. Het van elkaar of van de tienerwerker leren om sociaal met elkaar 
om te gaan is daarom van groot belang. Normen en waarden leren is een belangrijk punt 
op deze leeftijd omdat een bepaald deel van de tieners deze niet op een vanzelfsprekende 
manier hebben geleerd. De groep tieners die hiervoor aangeduid is als tieners die dreigen 
te ontsporen horen bij deze groep. In het hoofdstuk pedagogie van dit boek wordt verder 
ingegaan op dit onderwerp. 

 
3. Verrijking: 

Sociale kontakten leren maken door ontmoeting van leeftijdgenoten in een omgeving met 
vertrouwde volwassenen. 

 
Tieneropvang is bij uitstek geschikt om leeftijdgenoten te leren kennen in een tiener-
vriendelijke omgeving, waarbij de tienerwerker de steun en toeverlaat kan zijn. Als je 
tieners leert met conflicten om te gaan, zullen deze jongeren het in de maatschappij wat 
gemakkelijker hebben en kunnen ze zelf beter contacten leggen. 

 
4. Educatie: 

Het leren van vaardigheden (bijv. muziek),  het verwerven van kennis (bijv. computer 
gebruik en hulp bieden bij huiswerk). 

 
Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden: 
 
• Welke vaardigheden kun je de tieners bieden?  
• Zijn het alleen vaardigheden op het gebied van kunst, cultuur en intellectuele 

vaardigheden?  
• Wil je de tieners diverse workshops aanbieden? 

 
Het is op deze leeftijd belangrijk om zowel intellectuele en sociale vaardigheden als 
vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur aan de tieners aan te bieden. De tieners 
kunnen door middel van workshops kennis maken met o.a. webdesign, muziek 
programma’s, kunst en cultuur en kunnen op deze manier nieuwe dingen leren die hun 
leven kunnen verrijken. 
 

5. Signalering: 
De opvang heeft een signaalfunctie als eventuele problemen zich (gaan) aandienen. 
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De vraag die bij dit punt bij me opkomt is of dit problemen thuis, op straat of op school 
kunnen zijn. De signaalfunctie is erg belangrijk geweest in de tijd dat ik bij de 
tieneropvang heb gewerkt. Vanaf september 2000 tot januari 2004 zijn er diverse 
problemen bij de tieners van Tien-inn gesignaleerd waardoor de tieners niet zo goed 
functioneerden. Hieronder worden ze benoemd.  

 
• Een tiener die een ouder heeft met manische depressiviteit waardoor deze tiener veel 

zorgen op zijn schouders kreeg. 
• Tieners waarvan een van de ouders alcoholverslaafd is, wat een grote belasting is voor 

de betreffende tieners. 
• Tieners die depressieve gevoelens hebben, waarvan één tiener al in behandeling was 
• Tieners die te maken hebben met scheidingsproblematiek en daardoor in de problemen 

zijn gekomen (b.v. drugsgebruik) 
• Een tiener die geen contact meer heeft met één van de ouders waardoor deze tiener 

zich onthecht voelde.  
• Verwaarlozing door een of beide ouders, wat grote problemen voor de tieners met zich 

mee bracht. 
• Het vermoeden van mishandeling. 
• Tieners met drugsproblematiek. 
• Tieners die in de criminaliteit zitten (of heel dicht bij crimineel gedrag). 
• Tieners die op straat vernielingen aanrichten.  
• Tieners met ADHD waardoor ze moeite hebben om sociale contacten aan te gaan. 
• Tieners met dyslexie en een tiener die analfabeet is waardoor deze tieners zich 

buitengesloten voelen van de maatschappij. 
• Eenzame tieners (tieners die moeilijk contacten leggen). 
• Agressieve tieners (tieners die snel grijpen naar geweld t.o.v. andere tieners of 

meubilair). 
 

 
 
Doordat ik problemen bij tieners signaleerde is er zo veel mogelijk gestreefd om samen te 
werken met het voortgezet onderwijs, jeugdpolitie, jongerenwerk en jeugdhulpverlening. 
Ook is er een signaal uitgegaan naar de gemeente (die dit probleem verder in beleid om 
zou kunnen zetten).  

 
6. Preventie: 

Het mede voorkomen dat de tieners op straat rondzwerven en dat de verveling toeslaat.  
 

Bij dit punt in de doelstelling vraag ik me af waarom de tieners op straat zwerven en zich 
vervelen. Welk gedrag gaan de tieners hierdoor vertonen en wat kun je hieraan doen?  
Op straat worden de tieners niet gecontroleerd door volwassenen en moeten zich daardoor 
zelf opvoeden. Als deze tieners nog niet bij machte zijn om zich volwassen te gedragen 

Regelmatig zat Jos aan tafel en hing dan met zijn hoofd voorover op de tafel. De 
tienerwerker ging erbij zitten en vroeg of hij het niet leuker vond om met zijn vrienden 
te gaan voetballen in de sporthal. Hij zei er geen zin in te hebben, hij vond niets leuk en 
had nergens zin in, het leven had voor hem geen zin meer. Op een dag was hij in de 
sporthal en de tienerwerker vertelde dat ze op vakantie ging. Jos hoorde dat en kroop tot 
twee keer toe in een opstaande rol vloerbedekking om niet te laten zien dat hij huilde.  
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(elkaar opvoeden) dan is het vanzelfsprekend dat deze tieners fouten maken, ze worden 
ten slotte niet gecorrigeerd door volwassenen. 
Verschillende tieners die op straat rondhingen waren bij de tieneropvang bekend zodat 
deze jongeren geobserveerd konden worden. Het viel op dat het zonder uitzondering 
kinderen waren die problemen hadden op school, in de thuissituatie of anderszins. Deze 
tieners zijn voor een deel verantwoordelijk voor agressie naar personen of 
straatmeubilering en gebruiken vaak drugs.  
 
Het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de leeftijd is een voorwaarde geweest om 
deze tieners binnen de tieneropvang te krijgen. Ook het laten merken dat deze tieners 
welkom waren en een stimulerend gesprek is voor deze tieners belangrijk. Door een 
persoonlijke aanpak en het aanbieden van een rustige en veilige omgeving waar niet te 
veel negatieve prikkels zijn en het aanleren van sociale vaardigheden is verder geprobeerd 
om deze jongeren op het goede pad te krijgen en te houden.  

 
 

 
 
7. Pedagogie: 

Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat voor de tieners waarbij samengewerkt 
wordt op het gebied van gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid, sociaal cultureel werk. 

 
Bij deze doelstelling zijn drie vragen die belangrijk zijn: 
 
• Als je een pedagogisch klimaat schept, waar moet dit dan aan voldoen?  
• Zou het verstandig zijn om met meer instanties samen te werken en waarom?  
• Wat wil je bereiken en waarom deze samenwerking? 

 
Een pedagogische visie en werkplan zijn erg belangrijk gebleken bij de tieneropvang. Er 
zal vanuit de tieners gedacht en probleemoplossend gewerkt moeten worden wil het 
tienercentrum een kans van slagen hebben, daarom is tienerparticipatie, waarbij de tieners 

Een groep tieners komt regelmatig bij de tieneropvang. Op een gegeven moment merkt de 
tienerwerker dat betreffende tieners drugs gebruiken en verkopen. De tienerwerker heeft 
daar actie op ondernomen door met het voortgezet onderwijs, jongerenwerk en politie een 
pad uit te stippelen om deze groep te kunnen volgen zodat herhaling beter zichtbaar, dus 
aangepakt kon worden. De tienerwerker heeft met de betreffende groep tieners ernstig 
gesproken en afspraken gemaakt.  
 
Deze afspraken waren:  
 
1. Geen drugs gebruiken vòòr of tijdens bezoek aan Tien-inn,  
2. De tienerwerker wil helemaal geen drugs zien, met als sanctie dat betreffende tiener 

niet binnen mag komen 
3. Er mag niet gesproken worden over drugsgebruik tijdens het bezoek aan de 

tieneropvang, tenzij het doel preventie is. 
4. Er mag niet in drugs gehandeld worden vòòr of binnen het tienercentrum.  
 
Omdat deze groep graag bij het tienercentrum kwam zijn deze afspraken goed nageleefd. 
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kunnen meedenken en beslissingen nemen, van groot belang. Ik pleit dan ook voor een 
pedagogisch werkplan dat speciaal geschreven wordt voor tieners van ± 10 t/m 17 jaar. 
Een goede methode is de “Self Directed Groupwork, Users take action for Empowerment”  
(van Audrey Mullender en Dave Ward, Whiting & Birch, 1991).  
Ook een persoonlijke benadering naar de tieners toe is zeer belangrijk omdat je dan 
individuele problemen aan kunt pakken. Hiervoor kun je de Gordon methode (“Luisteren 
naar kinderen”  van Thomas Gordon) kiezen. 
Pubers groeien in hun eigen tempo, zoals alle kinderen groeien. De ene puber is al kundig 
op het ene gebied en de andere puber weer op een ander gebied. Iedere tiener zal daarom 
nog individueel het een en ander moeten bijleren om op een zorgvuldige en prettige 
manier volwassen te worden. 
 
Door excursies, workshops e.d. kan er gewerkt worden aan preventie zoals een bezoek aan 
een jeugdgevangenis, een workshop over drugs, een film maken over alcoholmisbruik 
enz.  
 
Door met diverse partners samen te werken kan er een netwerk ontstaan die zo veel 
mogelijk tieners kan monitoren.  
 
• Voortgezet onderwijs: Om een maatschappelijke positie te creëren voor de tieners 

d.m.v. studeren. Met het voortgezet onderwijs zou je regelmatig kontakt kunnen 
hebben over speciale tieners waar extra aandacht aan geschonken kan worden. 

• Jeugdpolitie: Door kontakt met de jeugdpolitie kan er samengewerkt worden op het 
gebied van voorlichting en preventie. 

• Jeugdhulpverlening/maatschappelijk werk: zodat tieners op tijd de hulp krijgen die 
nodig is. 

• Jongerenwerk: Door de samenwerking met het jongerenwerk kunnen de tieners door 
middel van monitoring gevolgd worden zodat, als het nodig is, op tijd ingegrepen kan 
worden. 

• Kinderopvang: Die expert is op het gebied van werken in een pedagogisch klimaat 
waardoor tieners zich op hun gemak kunnen gaan voelen. 

 
In het hoofdstuk pedagogie wordt verder ingegaan op dit onderwerp. 
 

8. Arbeidsmarkttoeleiding en tienerparticipatie 
Gestreefd moest worden om de opvang van tieners mede te koppelen aan het toetreden 
van de tieners aan de arbeidsmarkt en om een betere arbeidspositie te creëren op het 
moment dat sprake is van uitval in het reguliere onderwijs door middel van participatie 
van de tieners. 

 
Door tieners te stimuleren om goed hun best te doen op school ontstaan goede 
vooruitzichten op het krijgen van werk. Het geven van adviezen op het gebied van 
schoolloopbaan, werk of verwijzing naar betreffende instanties is een taak die kan lijden 
naar een gezonde toekomst waar de tieners veel profijt van kunnen hebben. Door middel 
van meedenken, discussiëren en praten met elkaar (tienerparticipatie) kunnen de tieners 
worden gestimuleerd om op school goed hun best te doen zodat ze later toe kunnen treden 
tot de arbeidsmarkt. 
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1.4 Samenwerking 
 

Om een goedwerkende tieneropvang te realiseren is samenwerken met derden van belang. Er 
kan samengewerkt worden met het voortgezet onderwijs, jongerenwerk, politie, gemeenten, 
kinderopvang en jeugdhulpverlening zoals het maatschappelijk werk, GGD of GGZ. Een 
goede voorlichting kan ervoor zorgen dat er genoeg draagvlak komt binnen de maatschappij. 
Tieneropvang is belangrijk voor tieners én maatschappij.  
 
Wat kan de kinderopvang betekenen voor de tieneropvang?  
 
• In een kindercentrum zijn leidsters die een affiniteit hebben met de oudere kinderen van 

het basisonderwijs en begin van het voortgezet onderwijs zodat die zich voor kunnen 
stellen wat de tiener beweegt. 

• De kinderopvang zou bijvoorbeeld personeel kunnen leveren. 
• In de kinderopvang heeft men al de expertise om creatief en recreatief met kinderen om te 

gaan.  
• Een kindercentrum kan een pedagogisch beleid opstellen en dit toepassen.  
• In een kindercentrum is vaak een beleid voor kinderenparticipatie, kinderen kunnen 

meedenken en beslissingen nemen. 
 

Wat kan het jongerenwerk bieden? 

• Het jongerenwerk is gewend om met moeilijke jeugd om te gaan. 
• Het jongerenwerk kan heel goed activiteiten organiseren 
• In een jongerencentrum is men gewoon dat er een open inloop is, dus niet op contract 

zoals in een kindercentrum 
• Het jongerenwerk zou personeel kunnen leveren indien deze opgeleid is in een opleiding 

met een pedagogische grondslag 
 

Wat kan de jeugdpolitie voor de tieners doen? 

• De jeugdpolitie weet wat er speelt op gebied van criminaliteit, drugsmisbruik, 
vernielingen enz. 

• De jeugdpolitie kan de tieners verwijzen naar het tienercentrum 
• De jeugdpolitie kan voorlichting geven aan de tieners in een tienercentrum 
• De jeugdpolitie kan projecten organiseren op een tienercentrum zoals 

voorlichtingsfilms maken samen met de tieners 
 

Wat kan het voortgezet onderwijs zoals VMBO, HAVO of VWO betekenen voor deze 
tieners? 

• Zij kunnen de tieners van hun school doorverwijzen naar het tienercentrum 
• Zij kunnen overleg plegen met personeel van het tienercentrum zodat er samen een 

oplossing gevonden kan worden voor tieners die problemen hebben of problemen 
veroorzaken 

• Zij kunnen samen met het tienercentrum activiteiten organiseren die gericht zijn op 
educatie zoals webdesign bij het vak informatica of schildersezel maken en graffiti 
schilderen bij het vak handvaardigheid enz. 
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Wat kan de jeugdhulpverlening bieden aan een tienercentrum? 

• Zij kunnen overleg plegen met de tienerwerker om te komen tot een tijdige 
doorverwijzing van een tiener als dit nodig mocht zijn.  

• Zij kunnen voorlichting geven op het gebied van het welzijn van de tieners.  
• Zij kunnen informatie verstrekken op het gebied van opvoedingsondersteuning. 

 
1.5 Waar  verder  op gelet moet worden 
 
Hoe kunnen de diverse groepen dichter bij elkaar komen?  
Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen tevreden gesteld worden?  
Wat zijn de verwachtingen van een tieneropvang? 
 
Allemaal vragen die gesteld kunnen worden voordat er een tienercentrum gerealiseerd kan 
worden. Er zal gekeken moeten worden wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn van 
de diverse groeperingen. Als hierop een antwoord is gegeven, kan er een samenvatting 
worden gemaakt. De doelstelling moet worden besproken, waarna alles in een beleidsnota 
wordt beschreven. In gedachten gehouden moet worden de Internationale Rechten Van Het 
Kind die ook ons land ondertekend heeft en waar ook tieners onder vallen. 
 
1.6 Plan van aanpak 
 
Als de doelgroepbepaling en de doelstelling duidelijk is kun je een plan van aanpak maken.  
Er moet een ruimte gevonden worden die geschikt is voor een tienercentrum, een ruimte waar 
de tieners niet alleen kunnen vertoeven en spelletjes doen, maar waar ze ook de grove 
motoriek kunnen gebruiken in de vorm van sport of stoeien.  
Daarna kan er gekeken worden hoe je het tienercentrum in wilt richten. Het is daarbij de 
bedoeling dat de tieners het leuk en gezellig vinden in de ruimte die ze ter beschikking 
krijgen. Daarom is het belangrijk om hier de tieners enige zeggenschap in te geven. 
 
1.7 Vooroordelen die leven onder  de bevolking 
 
In een maatschappij als de onze zie je dat mensen vaak een vooroordeel hebben ten opzichte 
van anderen. Ook tieners hebben vaak een vooroordeel naar volwassenen toe. Enkele 
vooroordelen die besproken dienen te worden voordat men een tienercentrum gaat beginnen 
zijn:  
 

• “Tieners zijn per definitie vervelend, ze vernielen alles en er valt niet met ze te praten”   
• “De jeugd van tegenwoordig!!!”  
• “Volwassenen begrijpen ons niet, wij mogen niets en worden altijd weggestuurd”  
• “Ook al hebben we het niet gedaan, wij krijgen overal de schuld van.”   
• “De jeugd heeft het gedaan”  
• “Door de hangjeugd is het gevaarlijk op straat”  

 
De invloed van de media is groot, vaak zie je vooroordelen in de media zoals “alle jeugd is 
slecht en hangjongeren zijn gevaarlijke criminelen waar iedereen bang voor moet zijn” . De 
media maken "interessante" onderwerpen, ze maken de keus om alleen datgene te laten zien 
wat voor hen het meeste geld oplevert. Dus de goede dingen laten ze vaak niet zien, het is 
alleen nieuws als het slecht nieuws is lijkt het. De kans dat je aangevallen wordt door een 
jongere is klein, als je jongeren met respect bejegent dan is de kans op agressie minimaal. Stel 
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dat een tiener een volwassene respectloos behandelt, dan reageert de volwassene boos, en met 
recht. De tieners die respectloos behandeld worden, worden net als u, ook boos en daar 
hebben ze dan ook genoeg redenen voor.  
De vooroordelen krijgt men vaak doordat een klein percentage van de groepen in de fout gaat. 
Het is daarom belangrijk om dit gegeven duidelijk uit te leggen aan de diverse groeperingen, 
het zal een hele klus zijn om deze vooroordelen bij veel mensen weg te nemen. Laat zowel 
tieners als volwassenen samen met elkaar praten, misschien is het wel een goed idee om de 
bevolking (inclusief tieners) mee te laten helpen met de realisatie van een tienercentrum. 
Daarnaast zal men uitgebreid informatie kunnen geven over de doelstelling van dit 
tienercentrum.  
 
 

 
 
 
1.8 Enquête 
 
Als het idee tieneropvang gestalte heeft gekregen is het verstandig om te polsen of datgene 
wat is afgesproken ook werkelijk de wens is van de diverse groepen. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat de ouders de entree te duur vinden omdat ze vinden dat dit een maatschappelijke taak 
is waar ouders recht op hebben. Tieners hebben vaak niet veel geld te spenderen en wat ze te 
besteden hebben willen ze uitgeven in groepsverband zoals “ iedereen heeft een mobieltje dus 
ik ook”  of zijn ze hun geld kwijt aan kleding en benzine voor de brommer (wat erg belangrijk 
is als ze bij een groep willen horen). Ik wil hiermee zeggen dat het zeker de moeite waard is 
om uit te zoeken hoe iedereen tegen het idee tieneropvang aan kijkt. Men kan hiervoor een 
enquête houden onder de doelgroepen. 
 
Een enquête heeft een tweezijdig doel n.l:  
 
1. Het onderzoeken wat de wensen zijn van de doelgroep.  
2. Als je een onderzoek doet moet je naar de mensen toe, zodat je de tieneropvang bij veel 

mensen zowel ouders en tieners onder de aandacht kunt brengen. Dus het heeft ook een 
wervend karakter. 

 
Om u een voorbeeld te geven hoe een dergelijke enquête zou kunnen werken heb ik een 
voorbeeld uit de praktijk van tienercentrum Tien-inn genomen, deze is te vinden in bijlage 1 
(deze enquête is in samenwerking met Marcel F.M.Strolenberg tot stand gekomen).  
 
 
 
 
 

Een tienerwerker zag aan de ogen van de tieners dat ze iets van plan waren, waardoor 
deze tienerwerker extra oplettend was. Op een gegeven moment betrapte ze de tieners 
op het bekijken van porno op de computer, waarop een tiener zei: “Heb je ogen in je 
rug? Je ziet ook álles!”  
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1.9 Tot slot 
 
 
Een goed begin is het halve werk is een spreekwoordelijk gezegde wat voor iedereen geld die 
met de tieneropvang te maken heeft. We hebben gezien dat het belangrijk is voordat je een 
tienercentrum begint om te kijken wat ouders, tieners en maatschappij willen. Verder hebben 
we gezien dat tieners iemand nodig hebben die toezicht houdt, die ze kan corrigeren en ze kan 
leiden naar volwassenheid.  
Het is zeer de moeite waard om samen te werken met diverse instanties zoals voortgezet 
onderwijs, jeugdhulpverlening, jongerenwerk enz. Verder zul je doelgroepen voor ogen 
moeten hebben en een doelstelling die je wilt bereiken. Ook de Internationale Rechten van het 
Kind zullen mee moeten wegen bij het plan dat gemaakt wordt.  

Na een periode met één keer in de week een gratis workshop, waarbij alleen tijdens de 
workshop tieners binnen kwamen is er besloten om enkele maanden op proef te kijken of de 
tieners bij Tien-inn wilde komen door een gratis entree aan te bieden. Er werden workshops 
gehouden in de klassen van het voortgezet onderwijs waardoor er bij de tieneropvang 
regelmatig groepjes tieners binnen liepen. Toen eenmaal de tijd gekomen was dat alleen maar 
tieners binnen mochten met een vast contract werd het duidelijk dat het doel dat in de 
beleidsnota beschreven stond, namelijk tieners met een vast contract binnen het tienercentrum 
krijgen, niet gehaald werd. 
 
Hierdoor waren twee opties mogelijk: 
 
1. Stoppen met het experiment  
2. Kijken waardoor er geen tieners voor een vast contract naar het tienercentrum kwamen.  
 
Omdat de tieners, toen er een vrije inloop was, regelmatig en met flinke groepen tegelijk, naar 
het tienercentrum waren gekomen werd er gekozen voor de 2e optie n.l. kijken waardoor er 
geen tieners voor een vast contract naar het tienercentrum kwamen. Er is besloten dat er eerst 
gekeken zou worden naar wat de reden kon zijn van het wegblijven van de tieners voor een vast 
contract.  
We hebben gekozen om een enquête te houden onder tieners en ouders van het plaatselijk 
voortgezet onderwijs. Door middel van deze enquête is de beslissing genomen om de Tien-inn, 
met enige aanpassingen, door te laten gaan, wat resulteerde in een bloeiende tieneropvang. 
 
De aanpassingen die ingevoerd werden waren: 
• In plaats van op contract komen konden de tieners ook vrij binnen blijven lopen. 
• De uurprijs werd aangepast van Fl. 7,25 ( ���������	��
�������������	������������������������ ������"!$#�%���&'#�#�(

de tieners zelf de entree konden betalen. 
 
Het resultaat hiervan was dat het erg druk werd bij Tien-inn, de tieners kwamen graag en met 
grote groepen. Doordat de gemeente het aandurfde om het beleidsplan van de tieneropvang 
aan te passen zijn de andere doelstellingen in de beleidsnota op vele punten bereikt. 
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Nadat alles goed is uitgedacht kan er een plan van aanpak opgesteld worden. De vooroordelen 
zullen zo veel mogelijk besproken worden door de diverse groeperingen en als laatste zul je 
moeten weten of het plan dat je hebt uitgewerkt ook in de praktijk zal werken.  
 
Tieneropvang mag geen sluitpost worden van de gemeentelijke begroting, tieners hebben 
recht op meer.  
 
In een tienercentrum werken normaliter tienerwerkers en/of jongerenwerkers. Het is een hele 
klus voor deze mensen om het iedereen naar de zin te maken, een onmogelijke opdracht, maar 
wel een uitgangspunt om mee te nemen als doel dat zoveel mogelijk moet worden nagestreefd. 
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2. Hoe breng ik mijn product aan de man? 
 
In dit hoofdstuk vraag ik me af aan wie en op welke manier ik mijn product kan verkopen, 
vervolgens vertel ik hoe en op welke plaats je kunt werven. Als laatste laat ik zien dat het 
aantal uren werving en het aantal bezoeken in je tienercentrum gerelateerd is aan elkaar. 
 
Het is belangrijk om te beseffen dat je iets aan de man of vrouw wilt brengen, maar wat is 
belangrijk om te weten en wat kan hierbij helpen? Om hier achter te komen is het goed om te 
weten aan welke groep je welke informatie moet geven.  
 
2.1 De doelgroepen: 
 
Er zijn diverse doelgroepen die je kunt bereiken, de belangrijkste doelgroep zijn de tieners. 
Verder zijn belangrijk de ouders, de gemeente en de samenwerkingspartners. Om je 
doelgroepen te bereiken dien je jezelf hierin te verplaatsen. 

De tieners: 
 
• Wat vinden de tieners belangrijk?  

We weten dat tieners erg geïnteresseerd zijn in muziek, brommers, uitgaan, samenzijn, 
computers (chatten), mobiele telefoons enz. 

• Waar zijn de tieners mee bezig?  
Deze zijn bezig met hun seksualiteit, groepsgedrag, het ontdekken hoe de maatschappij 
werkt, een plaats te verwerven in de maatschappij, zelfstandigheid enz. 

• Hoe gedragen de tieners zich?  
Soms als kinderen en soms als volwassenen. 

 
De ouders: 
 
• Wat vinden ouders belangrijk? 

De veiligheid van hun kinderen.  
Dat hun kinderen het naar de zin hebben 
Dat hun kinderen onder toezicht zijn 

 
De gemeente: 
 
• Wat vind de gemeente belangrijk? 

Dat de subsidie goed besteed wordt.  
Dat er geen overlast van de tieners is. 
Of de tieneropvang voldoet aan de vraag van de tieners. 
Of er voldoende gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten 
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De samenwerkingsorganisaties: 
 
• Wat is belangrijk voor de samenwerkingsorganisaties? 

Dat er op een prettige manier samengewerkt wordt. 
Dat er rekening gehouden wordt met de wensen van deze organisaties. 
Dat er regelmatig overleg is  

 
2.2 Hoe kan ik reclame maken? 
 
Op welke manieren kun je reclame maken? 
 
• Door een persoonlijke benadering  
• Door het gebruik van een logo 
• Door middel van een folder 
• Door een goede naam te kiezen voor de tieneropvang 
• Door de manier waarop je de tieneropvang presenteert  
• Door middel van een flyer  
• Door middel van een informatiepakket 
• Door middel van het organiseren van workshops 
• Door middel van krantenartikelen  
• Door middel van een (lokaal) radio of televisie interview  
• Door het schrijven van een jaarverslag en brieven naar de subsidieverstrekker en de 

samenwerkingspartners. 
 
Verder uitgewerkt ziet dit er zo uit: 
 
Een persoonlijke benadering. 
Bij een persoonlijke benadering is het belangrijk dat je weet wie er tegenover je staat. Is het 
een directeur van een organisatie dan praat je anders dan als je tegen ouders of tieners praat. 
Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën van een tieneropvang. 
 
• Een directeur van een organisatie wil graag informatie over de werkwijze, hoe een 

tieneropvang georganiseerd wordt, of het een grote kostenpost is, of dit rendabel is voor 
zijn/haar organisatie en hoe de samenwerking verloopt.  

• Ouders zijn vaak bezorgd, ze willen weten of de tieners veilig zijn en of tieners op een 
tienercentrum iets leren. Gaan de tieners goed met elkaar om en wordt er geen drugs 
gebruikt?  
Weet waar je over praat en verdiep je in wat de ouders bezig houd. Heb voor iedere ouder 
respect en laat ze merken dat je ze erg belangrijk vindt in de opvoeding, sta náást de 
ouders en niet erboven.  

• Tieners willen weten wat er allemaal te doen is, of er activiteiten bij zitten die ze leuk 
vinden. Daarom is het belangrijk om een gevarieerd aanbod te hebben, ook nieuwe 
activiteiten die met de geest van de huidige tijd te maken hebben. Verdiep je in de 
gedachten van tieners: “waar zijn ze mee bezig”? Denk bijvoorbeeld aan computers, 
chatten, internetten of muziek, (zoals techno, dance en hitparade, maar ook hardcore). 
Zorg dat je op de hoogte bent van wat er op dat moment in de mode is zodat je er met de 
tieners over kunt praten. Weet hoe je een computer kunt bedienen ga eventueel op cursus. 
En als laatste (heel belangrijk): “benader de tieners met respect en niet vanuit de hoogte” !  
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Zorg dat je respect verdient en ga er niet vanuit dat je maar respect moet krijgen.  
Zorg dat je altijd veel zorg besteed aan het omgaan met de tieners en hun ouders zodat er een 
positief beeld ontstaat over je tienercentrum. Hierdoor zorg je dat er door mond op mond 
reclame veel tieners in de tieneropvang komen. 
 

 
 
 
Het gebruik van een logo 
Ieder gerespecteerd bedrijf is in het bezit van een logo, een logo kan de productbekendheid 
verhogen, ook bij de tieneropvang. Met een goed logo word je snel herkend, zeker als je al 
een goede naam opgebouwd hebt weet de klant, als die het logo tegenkomt, dat het vertrouwd 
is. Er moet dus rekening gehouden worden met de interesses van de tieners, hierop stem je het 
ontwerp van het logo af. Een leuk idee dat ik tegen kwam in de organisatie waar ik gewerkt 
heb is om op de ramen van de tieneropvang het logo te laten zetten.  
Het logo is je visitekaartje, dus is het belangrijk om een logo te hebben. Het logo zorgt ervoor 
dat je onmiddellijk herkend wordt. Zorg dat je een logo hebt dat aanspreekt bij de tieners en 
maak hier consequent gebruik van zodat je tienercentrum direct herkend wordt door zowel 
ouders als tieners. Het logo kan gebruikt worden op briefpapier, flyers, website en alle post 
die via de tieneropvang weg gaat. Als het tienercentrum een onderdeel is van een 
kindercentrum dan is het toch belangrijk dat de tieners een eigen logo hebben omdat ze de 
tieneropvang anders te kinderlijk vinden, ze willen daar niet mee geassocieerd worden. Je zou 
bijvoorbeeld het logo van het tienercentrum op het briefpapier kunnen plaatsen met in het 
klein eronder dat dit een onderdeel is van een kinderopvang organisatie.  
 
De folder 
Het is voor een folder heel belangrijk dat je een mooie lay-out hebt die aanspreekt bij de 
leefwijze van de klanten die je op het oog hebt. De klanten bestaan uit tieners en ouders. Als 
je een lay-out wilt maken voor deze twee groepen zul je op het volgende moeten letten: 
 
• De tieners: welke sport is karakteristiek, van welke muziek houden ze, met andere 

woorden: wat is de leefwereld van de tiener. 
• De ouders: wat is het doel van de ouders om de tieners naar de tieneropvang te sturen, te 

denken valt aan veiligheid en vertrouwen 
 
Wat moet er in de folder opgenomen worden? 
 
• het logo  

Service belangrijkste verkoopargument! 
 
Van de nieuwe omzet in het winkelbedrijf komt 25% tot stand door mond op mond 
reclame. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Kameleon 
Research. De mate van tevredenheid hangt weer sterk af van een goede service.  
Ruim 60% geeft aan vrienden en kennissen te informeren wanneer zij gelijkwaardige 
aankopen doen.  
Vastgesteld is dat er een direct verband is tussen de hoogte van de omzet van nieuwe 
klanten en de mate van service die wordt verleend. 
 
Krantenartikel, maart 2005, Brabants Dagblad 
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• alle gegevens die de ouders zouden moeten weten over de tieneropvang b.v. 
openingstijden, wat tieneropvang voor de ouders inhoud, wat tieneropvang kost, de locatie 
van het tienercentrum, het telefoonnummer, de website en het emailadres.  

• voorbeelden van activiteiten. 
 
 
Een goede naam voor je tienercentrum 
 
Ook de naam van het product moet zorgvuldig gekozen worden, het moet aansluiten aan de 
belevingswereld van tieners en tegelijkertijd moet het vertrouwen wekken. Met de 
kleurzetting en vorm kun je daar rekening mee houden. 
 
Het presenteren van de tieneropvang 
 
Pas je houding aan de klanten aan, ouders, tieners of gemeenteraadsleden willen ieder een 
eigen presentatie en vragen daarom dat je anders tegenover hen staat. 
 
De flyer 
 
Op de flyers dienen leuke dingen te staan voor de tieners. 
Een flyer wordt bijvoorbeeld gebruikt om een workshop te promoten.  
 
• Maak gebruik van het logo, laat iedereen zien waar je voor staat, het logo mag best 

opvallen. 
• Plaats een visuele presentatie van de workshop op de flyer, zoals bij een kookworkshop 

waar je gebruik kunt maken van een afbeelding van het eten dat er gekookt wordt. 
• Geef de tieners de kans om zich op te geven, dus zet op de flyer een bon zodat tieners die 

in kunnen leveren, er hoort in ieder geval het telefoonnummer, e-mail adres en website op 
te staan.  

• Gebruik een duidelijk lettertype en maak er geen bonte kermis van door verschillende 
lettertype en gekleurde letters te gebruiken.  

• Zorg, óók als het om de tieners gaat, dat de flyer er zo professioneel mogelijk uitziet, dat 
wordt zeer gewaardeerd. 

 
Enkele voorbeelden van flyers kunt u zien op bijlage 2 
 
Het Informatie pakket 
 
Het informatie pakket kan saai zijn en zorgen dat het meteen in de prullenbak beland, maar 
het kan er ook voor zorgen dat de te informeren tieners en ouders nieuwsgierig worden naar 
de inhoud en dat is nu juist ons doel. Als mensen het informatiepakket inzien dan horen 
ouders en tieners nieuwsgierig te worden, waardoor je meer naamsbekendheid krijgt en er 
meer in de omgeving gesproken wordt over je tienercentrum.  
 
Het informatiepakket kan bestaan uit: een folder 

een brief voor de ouders 
gekleurde kaarten 
een flyer voor de tieners 
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Zorg dat het informatiepakket niet alleen interessant is voor de ouders, maar dat er ook iets in 
zit voor de tieners, iets dat de aandacht van de tiener trekt zoals de hierboven genoemde kaart 
en/of een flyer met het logo er op. 
 

 
 
Het organiseren van workshops 
 
Je zou door middel van leuke workshops te organiseren tieners kunnen trekken. Door middel 
van enquêtes onder de tieners zou je te weten kunnen komen welke workshops de tieners leuk 
vinden. Zorg, door middel van bijvoorbeeld flyers en artikeltjes in de krant, dat dit bekend 
wordt onder de tieners. (zie verder hoofdstuk workshops) 
 
Een krantenartikelen  
 
Je kunt je voorstellen dat, als er een positief artikel over de tieneropvang in de krant staat, dat 
mensen nieuwsgierig worden en eens komen kijken wat er te doen is. Probeer voor een 
interview enthousiast te zijn, dat geeft een gunstige indruk. Weet echter waar je over praat en 
tegen wie je het hebt. Vraag aan de journalist of je het artikel achteraf nog in mag zien en zeg 
dat je daarna pas je goedkeuring geeft zodat er geen onverwachte dingen in het krantenartikel 
staan die het tienercentrum kunnen schaden. 
 
Een (lokaal) radio of televisie interview 
 
Vooral in een televisie of radio interview is het belangrijk om enthousiast te zijn . Ook zul je 
heel goed moeten weten wat je wilt zeggen, zorg dat je alleen praat over datgene wat je van 
plan was om te zeggen. En als laatste, bereidt je goed voor op het gesprek, vraag of je de 
opname voor de uitzending mag zien en zorg dat je alsnog kunt zeggen dat het interview niet 
uitgezonden mag worden als het onderdelen bevat die negatief zijn voor je tienercentrum. 
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Het schrijven van een jaarverslag. 
 
Een tienercentrum is meestal afhankelijk van subsidie van de gemeente dus het werven van 
fondsen is erg belangrijk. Ieder jaar wil de gemeente weten wat er met het belastinggeld is 
gedaan. De gemeente vraagt zich af of het geld wel goed is besteed, en terecht, omdat het hier 
om gemeenschapsgeld gaat. Ook andere organisaties waarmee je samenwerkt zullen vragen 
naar een zichtbaar resultaat. Daarom is het belangrijk om een jaarverslag te schrijven. Als het 
jaarverslag goed is opgesteld, het geld van de subsidie goed is besteed en je kunt dit ook 
aantonen, dan is de gemeente bereid om het jaar daarop opnieuw subsidie te verstrekken. Het 
is belangrijk om goodwill te kweken bij de samenwerkingspartners zodat je op een prettige 
manier kunt samenwerken.De samenwerkingspartners willen dan het jaar daarop opnieuw 
verder samenwerken. Dus een goede manier van presenteren naar de gemeente en je 
samenwerkingspartners toe is reclame voor je tienercentrum.  
 
 
2.3 Werven, hoe doe je dat? 
 
Om meer klanten te bereiken zul je jezelf bezig moeten gaan houden met het werven.  
 
• Wat is werven?  
• Waar moet je op letten? 

 

Wil je een maximaal resultaat bereiken in het binnenhalen van klanten dan zul je moeten gaan werven. 
Vóórdat je gaat werven moet je weten hoe je dit het meest effectief kunt doen. 

 

Bij veel organisaties leeft nog het idee dat je door goed werk te leveren automatisch veel klanten 
binnen de deuren krijgt, dat is deels waar. In tijden dat het goed gaat zal de organisatie zich niet zo 
veel zorgen hoeven te maken, maar in zwaardere tijden is er meer nodig dan dat. Zeker als je nog moet 
beginnen met een nieuw project zul je erg veel moeite moeten doen om naamsbekendheid te krijgen en 
te houden.  

 
Als er relatief weinig potentiële klanten op de hoogte zijn van de organisatie terwijl aan de 
andere kant klanten de organisatie om diverse redenen verlaten b.v. als de tieners te oud 
worden voor opvang, als ouders niet tevreden zijn, als de opvang te duur wordt, dan is er extra 
werving nodig.  
Er kunnen veel potentiële klanten worden bereikt door effectieve werving, het aantal 
potentiële klanten kan dan het verloop van vertrekkende klanten overstijgen waardoor de 
organisatie zou kunnen groeien. Wacht niet op betere tijden maar ga op tijd werven zodat als 
de tijden gunstiger zijn potentiële klanten al op de hoogte zijn van je product. 

 

Werven kun je door zo veel mogelijk jezelf te profileren op diverse plaatsen en op zoveel 
mogelijk manieren.  
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2.3.1 Welke plaatsen lenen zich voor  werving? 
 
• Groep 8 van de basisschool 
• Het voortgezet onderwijs 
• Werving via je website 
• Werving op locatie 
 
 
Voor de tieneropvang kun je werven op specifieke plaatsen zoals in groep 8 van de 
basisscholen, op het voortgezet onderwijs, op de markt en verder op alle andere plaatsen waar 
je tieners kunt vinden. Als je tieners gaat werven houdt dan altijd rekening met de 
samenwerkingspartners zoals met scholen. 
 
Hieronder vindt u de diverse plaatsen waar je voor tieneropvang zou kunnen werven 
uitgewerkt. 

Werving d.m.v. informatie aan groep 8 van alle basisscholen 

 
De groepen 8 van de basisscholen houden de CITO toets in het begin van het jaar. Als je daar 
wilt werven dan zul je daar rekening mee moeten houden, dus ga pas vanaf maart of april naar 
de basisscholen toe.  
 
Wat kun je zoal vertellen tijdens een praatje in groep 8 van de basisschool: 
 
• De historie van jouw tieneropvang:  

Vertel hoe de tieneropvang gerealiseerd is, wie eventueel de subsidieverstrekker is (tieners 
zijn geïnteresseerd wie de tieneropvang betaald en wat hun eigen bijdrage hierin is, zeker 
als je het in een leuk jasje steekt b.v. zo: “Kijk eens wat de gemeente voor jullie doet, ze 
geven zomaar geld voor de tieneropvang zodat jullie iets leuks hebben!” )  

• De locatie:  
Leg uit hoe de tieners bij jouw tienercentrum kunnen komen.  

• De openingstijden:  
Het is belangrijk voor de tieners om te weten wanneer ze bij de tieneropvang kunnen 
komen. 

• Wat is er bij tieneropvang te doen:  
Tieners willen graag weten wat je bij de tieneropvang kunt doen aan vaste activiteiten, 
welke ruimten zijn beschikbaar, hoe ziet de locatie er uit enz. (huiskamer, 
huiswerkbegeleiding, sporthal, gratis internet, gamecomputer, gezellig kletsen, koken of 
bakken) 

• Vertel iets over de website en e-mail:  
Zorg dat je een website hebt waar de tieners naar toe kunnen surfen.(als je geen website en 
e-mail adres hebt ben je ouderwets en niet op de hoogte over waar de tieners mee bezig 
zijn zodat de tieners je niet serieus nemen). Op de website of met e-mail kunnen de tieners 
extra informatie opvragen. Zet regelmatig nieuwe foto’s van tieners die in je 
tienercentrum komen op de website, dat is al een reden voor de tieners om regelmatig naar 
je website te surfen. 

• Vertel iets over de workshops die gehouden worden:  
Tieners willen graag geïnformeerd worden over activiteiten die ze leuk vinden b.v. cd-
rackjes maken, webdesign, schoonheidsspecialiste, nagelstyling, theater, voetbal toernooi 
enz. 
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Het is belangrijk om enthousiast te zijn tijdens zo’n praatje en vraag je bij de voorbereiding 
altijd het volgende af!  
 
• Waar moet ik op letten als ik voor de klas staat?  
• Wat ga ik voorbereiden?  
• Welke afspraken moeten er gemaakt worden met de leerkracht?  
• Hoeveel tijd heb ik nodig voor de voorbereidingen van deze dag?  
• Welke houding neem ik aan?  
• Zijn er anekdotes die ik wil vertellen?  
• Weet ik wat de tieners bezig houdt, dus kan ik de aandacht van de tieners wel vast 

houden? 
 
Zorg in ieder geval voor een nette en professionele presentatie. Het is handig om op tijd op 
school te komen zodat je nog de kans hebt om met leerkrachten te praten over tieneropvang, 
dit geeft weer een extra kans voor werving. Schep een goede sfeer en zorg dat het voor 
iedereen interessant blijft. 
 
Werving op voortgezet onderwijs 
 
Op het voortgezet onderwijs kun je in het begin van het schooljaar een praatje maken met de 
directeur over de mogelijkheden om te werven op school. Probeer mee de denken met de 
directeur en werk vooral niet tegen. Het is belangrijk dat je samen tot een goede dialoog komt, 
dat zorgt voor een goede samenwerking. Ga van het principe uit van “voor wat hoort wat”  en 
ga niet eisen, dat werkt averechts. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de school.  
 
Door regelmatig op school te zijn leren de tieners het gezicht van de tieneropvang kennen, het 
is een uitgelezen kans om tieners te werven.  
De school is er mee gebaat dat er rust is en dat er volgens de regels van het onderwijs gewerkt 
wordt, dat wil zeggen dat je als tienerwerker niet zomaar kunt doen waar je zin in hebt op 
school. Voor beide partijen is het belangrijk om op een vriendschappelijke manier met elkaar 
om te gaan dat wil zeggen dat je als tienerwerker rekening moet houden met de wensen van 
de school. Als tieneropvang wil je bijvoorbeeld graag in de klas werven zodat je echt alle 
tieners bereikt. Dat kun je doen door workshops aan te bieden die bij het betreffende vak op 
school passen. Een goede samenwerking is daarom erg belangrijk, overleg daarom 
regelmatig. 
Zo zijn er door Tien-inn bij het vak verzorging leerlingen van een kapperschool in de klas 
geweest en bij het vak beeldende vorming is er met de leerlingen een schildersezel gemaakt 
die nadien weer gebruikt kon worden voor een workshop graffiti. Bij het vak lichamelijke 
opvoeding mochten de leerlingen een workshop Tai-Bo of streetdance meedoen. Bij de 
Nederlandse les hebben de leerlingen teksten mogen maken om nadien in de muziekles te 
mogen rappen op muziek. Bij de les informatica mochten de tieners leren hoe ze een website 
konden maken. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om tieners te bereiken zonder dat er 
veel weerstand op school is als je de les verstoord. Als je een goede relatie hebt met de 
scholen kun je verder werken aan de werving door informatie te geven op ouderavonden of 
met een stand te gaan staan op de open-dagen. Goodwill kweken is in het belang van de 
tieners en de tieneropvang. 
Wees belangstellend en ga naar school als ze je uitnodigen voor een speciale dag. Ben 
aanwezig op dagen als er iets speciaals te doen is zoals theater of voorlichting over 
genotsmiddelen en drugs.  



     

 Pag.27 

Een keer per jaar worden de brugklasleerlingen op school rondgeleid, vraag dan aan de school 
of de tieneropvang hier onderdeel van kan uitmaken, maak hiervoor een leuke introductie. 
Vertoon een video van de tieneropvang en laat de leerlingen even proeven aan de activiteiten 
die er plaatsvinden. 
Als er activiteiten geplant zijn bij de tieneropvang dan is er de mogelijkheid om op school de 
leerlingen te werven voor een workshop. Tijdens de pauzes van de school kunnen er flyers 
uitgedeeld worden onder de leerlingen. Als je regelmatig flyers uitdeelt op school dan leren 
de tieners je kennen en vragen de volgende keer als je weer op school bent:”Wat is er voor 
leuks te doen bij de tieneropvang?”  Je krijgt dan hele hordes tieners om je heen staan die 
graag een flyer willen hebben. Ook hier is het belangrijk om rekening te houden met de 
wensen van de school, tijdens de examens of tijdens de proefwerktijd is het niet verstandig 
om op school te komen om te werven voor een activiteit in het tienercentrum. Je kunt 
hiervoor het beste op tijd contact opnemen met de directie of een contactpersoon van de 
school zodat je niet per ongeluk in een periode komt die ongewenst is. Uiteraard is het 
belangrijk om respectvol om te gaan met alle medewerkers van de school, hierdoor krijg je 
veel goedwil, een goede samenwerking met docenten en personeel is cruciaal.  
 
Ook belangrijk zijn de jaarverslagen van de tieneropvang die de directie van de school krijgt 
naar aanleiding van de samenwerking. De directie van de school is zeer geïnteresseerd hoe het 
met de tieneropvang gaat en welk effect de samenwerking op de tieners heeft. Regelmatig 
overleg is daarom van groot belang, laat je gezicht regelmatig zien en laat ze weten dat je het 
waardeert dat je zo fijn samen kunt werken.  
 
Dus: 
 
• Tijdens het gesprek met de directeur in het begin van het schooljaar zou je aan kunnen 

sturen op een uitnodiging om tijdens de jaarlijkse open-dag een stand op te bouwen om te 
werven voor de tieneropvang. Je kunt een stand bemannen zodat je reclame kunt maken 
voor ouders en tieners die deze dag de school komen bezoeken.Op die dag kun je zorgen 
voor iets lekkers voor de nieuwe leerlingen en een informatiepakket voor de ouders.  

• In de periode oktober t/m december kun je bijvoorbeeld in alle klassen een workshop 
houden. Je kunt van te voren aangeven welke workshops je wilt gaan doen, rekening 
houdend met welke les er dan gaande is. Geef bijvoorbeeld in de gymles een workshop 
taibo of streetdance, in de Nederlandse les kun je gedichten laten maken, in de muziekles 
kun je met de leerlingen gaan rappen, tijdens de informaticales kan er webdesign gedaan 
worden enz. Op deze manier zal er niet zo veel weerstand bestaan onder de docenten om 
aan deze workshops mee te werken.  

• Tijdens de voorlichtingsdagen voor ouders van leerlingen van de school kun je vragen om 
informatie te gegeven over tieneropvang, hier zou dan uitgebreid aandacht besteedt 
kunnen worden aan je tienercentrum.  

• Voor de brugklas zou er de mogelijkheid kunnen zijn om tijdens de introductieweek 
klassikaal een bezoek te brengen aan je tienercentrum. Het juiste moment om hierover 
afspraken te maken met de directeur is tijdens een voorjaarsgesprek. Op de dag zelf kan er 
een promotiefilm gedraaid worden over tieneropvang en kunnen de leerlingen wat 
proeven van de sfeer in je tienercentrum. Je kunt wat vertellen over de activiteiten van de 
tieneropvang om daarna een glaasje te drinken en een koekje te serveren.  

• Tijdens de pauzes zou je frequent flyers uit kunnen delen over workshops die na 
schooltijd bij de tieneropvang plaatsvinden. Iedere leerling kan dan een flyer in de hand 
gestopt krijgen en aangesproken worden om naar de workshop te komen.  
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Werving via de website 
 
Het is belangrijk voor een tieneropvang om een website te hebben omdat de tieners je anders 
niet zo serieus nemen. Tieners leven in deze tijd met de nieuwste communicatie middelen en 
gebruiken deze ook. Als je tienercentrum geen website heeft dan beschouwen de tieners je als 
ouderwets, ze willen direct opvraagbare informatie via het internet. Je kunt natuurlijk in de 
beginfase van je tienercentrum proberen om de tieners aan het werk te zetten om deze website 
te realiseren, dat zullen ze erg leuk vinden.  
De ouders moeten op de website algemene informatie kunnen vinden en de tieners zouden 
kunnen kijken wat er zoal te doen is in het tienercentrum. Zorg dat je website regelmatig 
vernieuwd wordt zodat je website aantrekkelijk blijft om te bezoeken. Zet er bijvoorbeeld 
regelmatig nieuwe foto’s op van tieners die je tienercentrum bezoeken en kondig op tijd 
nieuwe activiteiten aan. Ook een e-mail adres is onmisbaar, dus zorg hiervoor. Door middel 
van de website aantrekkelijk te maken voor zowel de tieners als de ouders kun je ook 
landelijk aandacht besteden aan je tienercentrum.  
 
Werving op locatie 
 
Je kunt op verschillende plaatselijke activiteiten aanwezig zijn om tieners te ontmoeten en zo 
deze te enthousiastmeren om naar de tieneropvang te komen. Hiervoor neem je informatie- 
pakketjes mee, deze kun je aan potentiële klanten uit delen. Je kunt op deze dag de muziek 
draaien die de tieners mooi vinden (b.v. muziek die tieners zelf gemaakt hebben tijdens een 
workshop) en een map laten zien waar alle activiteiten instaan die je gedaan hebt met de 
tieners zodat de bezoekers een idee krijgen van wat er zoal te doen is in het tienercentrum. 
 
2.4 Hoe kan ik laten zien dat de werving effectief is geweest? 
 
Als de werving goed verloopt zul je dat ook willen laten weten aan de samenwerkingspartners 
via een jaarverslag zodat ook dit jaarverslag weer een instrument is om bekendheid te krijgen. 
 
In een registratiesysteem kun je opnemen wat de tieners doen en hoeveel tieners in het 
tienercentrum komen. Je kunt deze gegevens dan weer in een jaarverslag plaatsen. Door het 
aantal bezoeken aan het tienercentrum tegen het aantal uren dat je aan het werven bent af te 
zetten krijg je een indruk hoe deze gegevens met elkaar te maken hebben. Duidelijk is aan te 
tonen dat als er niet voldoende aan werving wordt gedaan het aantal bezoeken aan de 
tieneropvang terug loopt. Het aantal uren werving en het aantal bezoeken houdt verband met 
elkaar. In het aantal uren werk zit een aantal uren werving, als dat gedeelte verminderd dan 
verminderd ook het aantal bezoeken aan je tienercentrum. 
 
Als er sprake is van een open inloopmodel dan heeft de entree ook een grote invloed op het 
aantal bezoekers. Als het bedrag te hoog is dan komen er geen of weinig bezoekers. Als 
daarentegen het bedrag aangepast is aan de tieners dan zal het aantal bezoekers drastisch 
stijgen.  
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2.5 Tot Slot 
 
We hebben gezien dat je, door te kijken aan wie en op welke manier je het product 
tieneropvang kunt verkopen, een inzicht krijgt in het mechanisme hoe je klanten kunt trekken. 
Dat als je zo maar willekeurig briefpapier of een logo gebruikt je niet het maximale resultaat 
behaalt om klanten binnen te krijgen. Het is zelfs extreem belangrijk dat je jezelf in datgene 
wat je potentiële klant bezig houdt verdiept. Ook de manier waarop je de werving ter hand 
neemt is erg belangrijk, hierdoor kun je veel klanten binnenhalen. Tot slot heb ik laten zien 
hoe je kunt zien dat de marketing en werving effectief kan zijn. 



     

 Pag.30 

3. De keuze van goed personeel 
 
In dit hoofdstuk ga ik het hebben over de eigenschappen die een tienerwerker zou moeten 
bezitten om een optimale tieneropvang te realiseren. Verder praat ik over de samenwerking 
van leidinggevende en tienerwerkers en het belang hiervan. Ik ga uitleggen hoe in de 
organisatie samengewerkt kan worden door middel van de tevredenheidscirkel. Er wordt een 
klein voorbeeld gegeven over hoe je mensen kunt motiveren en vervolgens geef ik een 
voorbeeld hoe je personeel kunt werven en contacten kunt maken op een grote beurs.  
  
3.1 De opleiding van een tienerwerker  
 
Ik heb in de tijd dat ik tienerwerker was ervaren dat tieners een tienerwerker nodig hebben die 
een opvoeder moet kunnen zijn. Een opvoeder van jongeren die geen kind meer zijn, maar 
ook geen volwassene. De tieners hebben nog hard begeleiding nodig van een volwassene.  
Een tienerwerker met een opleiding met een pedagogische grondslag. Deze mensen hebben de 
kennis om naar kinderen te kijken en ze op de juiste manier aan te sturen. Het idee dat 
tienerwerkers niet op hoeven te voeden d.w.z. niet méér hoeven te zeggen als “voeten van de 
bank”  of “zit toch eens stil”  is volgens mij verleden tijd. Tienerwerkers moeten wel degelijk 
op kunnen voeden.  
 
Bijna iedere professional heeft op een bepaalde manier een opleiding genoten en willen ook 
op die manier in de praktijk werken. De praktijk in de tieneropvang is echter zeer veranderlijk 
en de behoeftes zijn zeker niet altijd hetzelfde. De tienerwerker zal daarom zeer flexibel 
moeten zijn en met de tijd mee moeten gaan en dat vraagt aanpassing.  
 
Welke eigenschappen zou een tienerwerker moeten hebben? 
 
Als je een goede tienerwerker wilt aanstellen dan zal deze aan de volgende eigenschappen 
moeten voldoen: 
 

• De tienerwerker moet een affiniteit bezitten met jongeren van 10 t/m 17 jaar en vanuit 
deze tieners kunnen denken en handelen. 

• De tienerwerker moet op -HBO werk- en denkniveau kunnen werken met aan de  
opleiding  gekoppeld het diploma EHBO of bedrijfshulpverlener. Hij/zij moet 
verschillende opvoedingsmethoden kunnen gebruiken en adviseren. 

• De tienerwerker moet sociale vaardigheden hebben en humor en tact bezitten 
• De tienerwerker moet enthousiast zijn 
• De tienerwerker moet in staat zijn om samen te werken en te denken 
• De tienerwerker moet organisatietalent bezitten 
• De tienerwerker moet stressbestendig zijn 

 
Wat wordt geacht dat de tienerwerker verder nog moet kunnen?  
 

• De tienerwerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de opvang van een groep 
jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar.  

• De tienerwerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de agogische en 
pedagogische begeleiding van de tieners. Hij/zij wordt geacht te werken vanuit een 
warme en pedagogische werkrelatie. Ook wordt hij/zij geacht actief deel te nemen aan 
de ontwikkeling en bijsturing van het pedagogisch beleid. 
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• De tienerwerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het beheer en toezicht van 
het tienercentrum en zorg te dragen voor de inrichting van de ontspannings- en 
leefruimten en vervangt indien nodig inventaris en spelmateriaal. Hij/zij is (binnen 
vastgestelde kaders) beslissingen te nemen ten aanzien van de jongeren en de 
herinrichting van de leef- en ontspanningsruimten. 

• De tienerwerker wordt geacht om zowel telefonisch als mondeling informatie over de 
tieneropvang te geven. Ook wordt de tienerwerker geacht een actieve rol in het werven 
van gebruikers te hebben. 

• De tienerwerker wordt geacht een goed contact met de ouders te onderhouden. 
• De tienerwerker wordt geacht in uitvoering betrokken te zijn bij het opbouwen en 

onderhouden van een samenwerkingsnetwerk voor de tieneropvang. 
• De tienerwerker wordt geacht zich op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de 

tieneropvang te stellen. 
• De tienerwerker wordt geacht in staat te zijn om gebruik te maken van ideeën, 

meningen en reacties van tieners ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten en workshops. 

 
Het is belangrijk dat de tienerwerker met respect met de tieners omgaat en niet uit de hoogte 
doet. Hieronder zijn enkele regels die duidelijk maken wat belangrijk is in het omgaan met 
tieners. 
 

• Als de tienerwerker moet straffen dan hoort hij/zij niet de hele persoon te straffen, 
alleen maar datgene wat er verkeerd gegaan is. Hij/zij zegt wat er fout is gegaan en 
benoemt dat (Gordon methode). De tieners mogen niet te zwaar gestraft worden omdat 
dit averechts werkt (“ ik heb het toch altijd gedaan, waarom zou ik het nu goed doen?”) 

• De tienerwerker zorgt dat hij/zij rust uitstraalt zodat de tieners de situatie eerder 
kunnen overzien. Laat de tieners tot tien tellen. 

• De tienerwerker kijkt eerst wat er aan de hand is alvorens te handelen (de boosheid 
van een tiener kan iets anders verbergen zoals frustratie over iets dat hem is 
aangedaan) 

• De tienerwerker praat als “gelijke”  met de tieners, maar bedenkt wel dat tieners nog 
geen volwassenen zijn, ze zijn nog steeds aan het leren 

• De tienerwerker maakt van een mug geen olifant, een fout maken is menselijk, laat de 
tieners van hun fouten leren 

• De tienerwerker laat tieners zelf nadenken over de gevolgen van hun handelen 
• De tienerwerker laat tieners nadenken over mogelijke straf die ze verdient hebben bij 

een eventueel vergrijp 
• De tienerwerker laat tieners meebeslissen 

 
Voor zover de jongeren nog niet volwassen gedrag vertonen is het de taak van de tienerwerker 
om de tieners hierin te steunen en te helpen om dit gedrag aan te leren. 
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Het leren van een opvoedingsmethode door tienerleidsters leidt niet altijd tot het toepassen 
van deze methode. Mijn ervaring is dat leidsters regelmatig na hun opleiding in het 
opvoedingspatroon van hun ouders terugvallen. Het zou goed zijn om deze methodes 
regelmatig terug te laten komen tijdens studiedagen. Vooral kinderen die “ lastig”  zijn worden 
regelmatig genegeerd omdat het niet leuk zou zijn voor de tienerleidster om daar mee om te 
gaan. Juist deze kinderen vragen aandacht en omdat ze die niet of op de verkeerde manier 
krijgen zijn ze vaak lastig. 
 
Als tienerwerker zou je ideeën kunnen overnemen van collega’s, dit kan een rijke bron van 
nieuwe activiteiten zijn. In dit vak kan het erg belangrijk zijn om nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen. Tieners zijn onderhevig aan veranderingen: ze worden ouder, krijgen andere 
vrienden / vriendinnen, kijken andere tv programma’s, luisteren naar andere muziek, zijn erg 
gevoelig voor trends en modes. Tieners zitten in een zap cultuur. Het is van groot belang om 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen en bij te blijven omdat je anders tieners kwijt raakt. Niets 
doen is in dit vak achteruitgang.  
 
Respect voor elkaar is heel belangrijk in het leven en de tieners hebben daar ook recht op. Het 
is belangrijk dat de tienerleiding nooit uit de hoogte doet, het beste zou zijn dat de 
tienerwerker dezelfde regels naleeft als de tieners, hierdoor wordt de tienerwerker serieus 
genomen en luisteren de tieners beter. Het is belangrijk dat de tienerleiding de tieners 
vaardigheden bij brengt waardoor ze zelfstandig en zelfbewust kunnen leren zijn, breng de 
tieners genoeg eigenwaarde bij. De tienerleiding heeft daarom de taak te letten op afwijkend 
gedrag en als dit nodig is (als de tiener er last van ondervindt) meer sociale vaardigheden bij 
te brengen. De tienerleiding dient dus zelf deze eigenschappen te beheersen zodat hij/zij dit 
over kan brengen aan de tieners. 
Een tienerwerker heeft vaak de rol van vertrouwenspersoon, op deze wijze kom je veel te 
weten over de tieners en kun je op de juiste manier participeren. Het is daarom van groot 
belang dat de tienerwerker betrouwbaar is en geen geheimen verklapt aan een ander. 
 
3.2 De samenwerking van personeel 
 
Een organisatie bestaat vaak uit een directeur, management, planners, salaris administratie, 
tienerwerkers schoonmaaksters enz. In dit verhaal zal ik het alleen hebben over 
leidinggevenden en tienerwerkers, dat maakt het gemakkelijker om over te praten. De 
leidinggevende maakt het mogelijk om snelle beslissingen te nemen die weer een weerklank 
hebben op de tienerwerkers. Soms moeten er snelle beslissingen genomen worden omdat de 
situatie snel verandert of dat er een probleem is gerezen waardoor dit nodig is. Bij een goede 
samenwerking van alle lagen van de organisatie valt of staat een tieneropvang. Het is daarom 
van belang dat in alle lagen betrokkenheid bestaat.  
 
De leidinggevenden zorgen voor de voorwaarden waaronder gewerkt kan worden. Scheppen 
ze goede voorwaarden dan kunnen de tienerwerkers goed hun werk doen. 
 
Goede voorwaarden scheppen kan zorgen voor optimale werkomstandigheden wat weer zorgt 
voor tevreden tienerwerkers en impliceert dat er goed werk wordt geleverd wat ertoe leidt dat 
de klant tevreden is. Klanttevredenheid zorgt ervoor dat er vaste klanten zijn wat impliceert 
dat er positieve reclame gemaakt wordt en dus nieuwe klanten lokt. 
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3.3 De tevredenheidscirkel 
 
Een goede samenwerking lijkt vanzelfsprekend, maar ik heb tijdens conferenties regelmatig 
gehoord dat het vaak bij de samenwerking tienerwerker en leidinggevende schort waardoor er 
verschillende projecten tieneropvang mislukten. Er werd niet goed naar elkaar geluisterd, met 
andere woorden, het is erg belangrijk dat men naar elkaars argumenten luistert. De 
tienerwerker zal naar de wensen en behoeftes van de tieners moeten luisteren, de 
leidinggevende zal naar de argumenten van de tienerwerker moeten luisteren en daarop 
moeten participeren en beleid uitstippelen. De tienerwerker zal op haar beurt weer moeten 
luisteren naar de argumenten van de leidinggevende om zo tot een goede samenwerking te 
komen om een optimaal klimaat te scheppen voor de tieners. Met andere woorden een goede 
samenwerking is een vereiste om een goedlopende tieneropvang te bewerkstelligen. 
 
Om inzicht te geven over hoe je in het algemeen kunt werken, zodat je genoeg tieners binnen 
krijgt, heb ik een tevredenheidscirkel ontwikkeld. Dit systeem omvat leidinggevenden en 
tienerleiding. Als er ergens in de organisatie onrust is kan men op de werkvloer niet goed 
werken. In het belang van de organisatie werkt de cyclus alleen als iedereen mee werkt, van 
de directeur tot de tienerwerkers. Het is de bedoeling dat de cyclus steeds opnieuw doorlopen 
wordt en niet stopt. 
 
Stilstand is achteruitgang.  
 
De tevredenheidscirkel is een middel om het proces te leren begrijpen. Als er een schakel 
uitvalt dan zakt het hele kaartenhuis in elkaar. In een optimale situatie blijft de cyclus 
dóórlopen.  
Dit systeem is niet onfeilbaar, maar een goed instrument om te gebruiken, om aan te geven 
dat de hele organisatie soepel moet lopen wil men een maximaal resultaat bereiken.  
 
De tevredenheidscirkel is een eenvoudig schema, maar de eenvoud ervan maakt wel duidelijk 
wat bedoeld wordt. Men begint de cirkel altijd bovenaan en gaat met de klok mee. 
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De positieve cirkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving van de cirkel: 
 
1. De tieners vervelen zich, de activiteiten passen op dat moment niet bij de vraag van de 

jongeren. 
2. Als de tienerwerker actie onderneemt en nieuwe activiteiten ontwikkeld zijn de tieners en 

daardoor ook de tienerwerkers tevreden, dit heeft een positieve invloed op de sfeer. 
3. Als de sfeer goed is (omdat de tieners en tienerwerkers tevreden zijn) heeft dat een 

positief effect op de tieners en hun ouders. 
4. Als de tieners en hun ouders tevreden zijn willen ze dat overbrengen naar potentiële 

nieuwe klanten door mond op mond reclame. 
5. Als er nieuwe klanten komen heeft dat tot gevolg dat er meer budget is. 
6. Als er meer budget is kan de leidinggevende betere voorwaarden scheppen zodat het werk 

beter en leuker wordt.  
7. Doordat de voorwaarden om te werken zijn verbeterd is ook de sfeer verbeterd. De 

leidinggevenden en tienerwerkers zijn tevreden over het resultaat. 
8. Als de sfeer goed is, zijn de tienerwerkers gemotiveerd om de ouders en tieners tevreden 

te houden. 
9. Er is altijd opnieuw een moment dat tieners zich zullen gaan vervelen en dus begint de 

cirkel opnieuw. 
 
Maar als het nu fout gaat, de tienerwerkers zijn niet gemotiveerd of de leidinggevende heeft 
geen goed zicht op welk beleid ontwikkeld moet worden zodat klanten weglopen en er niet 
genoeg nieuwe klanten komen. Hoe kun je dat in een eenvoudig schema vatten?  
 
Hieronder is te zien wat er gebeurt als een gedeelte van de organisatie niet goed werkt:  
 

Nieuwe activiteiten 

Goede sfeer Goede voorwaarden 

Tieners vervelen zich 

Nieuwe klanten 

Mond op mond reclame 
Meer budget

Personeel gemotiveerd
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De negatieve cirkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschrijving van de negatieve cirkel: 
 

1. De tieners vervelen zich, de activiteiten passen op dat moment niet bij de vraag van de 
tieners. 

2. Als de tienerwerkers geen actie ondernemen en er komen geen nieuwe activiteiten dan 
worden de tieners lastig. 

3. Als de tieners die zich vervelen andere tieners en personeel lastig vallen dan wordt de 
sfeer negatief beïnvloed, de tienerwerkers en de tieners gaan mopperen. 

4. Als er een slechte sfeer is op de tieneropvang zullen de tieners en hun ouders 
negatieve reclame maken. 

5. Als er negatieve mond op mond reclame is houden andere ouders hun tiener van de 
tieneropvang en komen er geen nieuwe klanten bij, wat resulteert in minder klanten. 

6. Als er weinig klanten zijn, is er weinig budget. 
7. Als er niet genoeg budget is kan er niet zoveel gedaan worden voor personeel en 

tieners. Als de leidinggevende niet tevreden is omdat er steeds minder geld 
binnenkomt dan wordt er beknibbeld aan het budget en zijn er minder goede 
voorwaarden. 

8. Minder goede voorwaarden betekent dat de sfeer verslechtert waardoor het personeel 
minder gemotiveerd is. 

9. Als het personeel minder gemotiveerd is zullen ze ook minder geneigd zijn om hun 
werk goed te doen en zullen de tieners zich eerder vervelen, en hiermee zijn we weer 
aan het begin van de cirkel beland. 

 
Met bovenstaande wil ik aantonen dat het belangrijk is goed samen te werken in de 
organisatie. Als er geen goede samenwerking is dan kan er een negatieve spiraal ontstaan 
zoals ik heb laten zien in de negatieve cirkel. 
 

Niemand onderneemt actie 

Slechte sfeer 
Minder goede 
voorwaarden 

Tieners vervelen zich 

Minder klanten 

Negatieve mond op 
mond reclame Door minder klanten 

Minder budget

Personeel gedemotiveerd
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3.4 Hoe kun je mensen motiveren om verander ingen door  te voeren? 
 

Er zullen altijd wel mensen in de organisatie zijn die bang zijn voor veranderingen, juist 
om deze mensen te activeren heb ik de volgende tips: 
 
• Kijk wat de competenties van deze mensen zijn, maak daar gebruik van. 
• Door mensen zachtjes aan nieuwe situaties te laten wennen en duidelijk het nut uit te 

leggen heb je kans dat deze mensen in actie komen. 
• Meestal krijgen deze mensen commentaar voor dingen waar ze niet goed in zijn, 

motiveer ze daarom om ze te complimenteren als het wel goed gaat. 
 
Als het personeel de goede begeleiding krijgt en wordt ingewerkt in dingen waar ze niet 
zo goed in zijn is de leidinggevende, tienerwerkers en daardoor ook de klant tevreden. Dit 
vormt dan een win, win, win situatie. 
 

 
 

 
3.5 Werving van personeel op een grote beurs  
 
Je kunt mensen werven door middel van een vacature, maar er is ook een mogelijkheid om 
personeel te werven op een beurs zoals de Kindvak Beurs. Als je wilt werven via een stand op 
een beurs zul je op een aantal dingen moeten letten: 
 

• Ben representatief en straal enthousiasme uit 
• Altijd vriendelijk en geduldig zijn naar passerende beursbezoekers. 
• Probeer de beursbezoekers naar jouw stand te lokken, dat kan door ze aan te spreken 

als de bezoekers langskomen. 
• Niet eten op de stand, ga ergens eten waar het niet opvalt en laat je even vervangen. 
• Ga niet te veel zitten, anders wordt er gedacht dat je het niet belangrijk vindt om 

bezoekers te woord te staan. Als je rond loopt en diverse mensen aanspreekt nodigt dat 
uit om informatie te vragen, je komt over als iemand die weet waar het over gaat. Laat 
je zien!!! 

• Ben expert in je vak zodat je op iedere vraag een antwoord hebt of snel op kunt 
zoeken. 

• Behandel iedereen met respect, ook mensen waarvan je vermoedt dat die alleen komen 
kijken, je maakt op deze manier nieuwe contacten die je eventueel in de toekomst kunt 
gebruiken. Ook een student kan iemand zijn die in de toekomst veel voor je kan 
betekenen.  

• Doe niet uit de hoogte, straal uit waarvoor je staat, je staat voor de tieneropvang. 
(gezellig en vertrouwd) 

• Weet welk doel je nastreeft. Waarom sta je op deze beurs?  
 
 

Op een dag stond de radio aan die het lied “ Where is the love”  van Black Eyed Peace 
speelde. Vóór een tienerwerker stond een, bij een hanggroep horende, tiener met uitgestrekte 
armen en naar de tienerwerker toe kijkend, met pretlichtjes in zijn ogen, mee te zingen. 
 
 



     

 Pag.37 

3.6 Tot slot 
 
Het is noodzakelijk dat er goed personeel is in de tieneropvang, personeel dat de goede 
opleiding heeft met de juiste kwaliteiten. Verder is het in een organisatie belangrijk om goed 
samen te werken zodat de tieneropvang een succes kan worden.Zorg daarom voor 
gemotiveerd personeel, van directeur tot tienerwerker. Het is niet de eerste keer dat de 
tieneropvang moet stoppen omdat een van de personeelsleden niet gemotiveerd is.  
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4. Opvoedingsondersteuning 
 
In dit hoofdstuk vertel ik iets over het nut van opvoedingsondersteuning en de rol van de 
tienerwerker daarin. Ook ga ik in op de vraag of je samen zou kunnen werken met andere 
organisaties in deze ondersteuning. Kun je als tienercentrum met deze samenwerking ook de 
ouders bereiken?  
 
4.1 Wat kan het nut zijn van opvoedingsondersteuning? 
 
In de praktijk heb ik het volgende meegemaakt: Karel van 3 jaar spuugt en slaat naar andere 
kinderen. Een professionele opvoeder zegt regelmatig tegen hem: “ jij bent stout, ik vind je 
heel stout, ga maar eens op die stoel zitten en je komt er de eerste 10 minuten niet meer 
vanaf!“ . Nadat Karel tien minuten op de stoel gezeten heeft moet hij nog verplicht een knuffel 
geven aan deze opvoeder. Een kind van 3 jaar ervaart dit als zijnde dat hij een stout kind is en 
dat hij niet lief gevonden wordt. De tijd dat Karel op de stoel moet zitten is voor een kind van 
drie een eeuwigheid waardoor het effect van de straf negatief is. Waarom zou dit kind het 
goed doen als hij toch stout gevonden wordt, tenslotte krijgt hij in ieder geval aandacht als hij 
stoute dingen doet. De knuffel die hij nadien aan de opvoeder moet geven komt natuurlijk niet 
van harte, het kindje is op dat moment boos op de opvoeder, dat zouden wij als volwassenen 
toch ook zijn?.  
 
Kinderen zijn niet helemaal slecht, ze doen dingen die fout zijn, waar ze iets van zouden 
kunnen leren. Als je van jongs af aan negatieve aandacht hebt gekregen dan is het goed voor 
te stellen dat je op latere leeftijd nog steeds “ lastig”  bent en dingen doet die deze negatieve 
aandacht oproept. Het voorbeeld van Karel staat helaas niet op zichzelf, ik kan meerdere 
voorbeelden opnoemen. Als professionele opvoeders het al moeilijk vinden om met de 
“ lastige”  kinderen om te gaan, dan is het heel logisch dat de ouders dit extreem moeilijk 
zullen vinden en hulp hierin zouden kunnen gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld 
opvoedingondersteuning.  
 
Het is in de praktijk niet eenvoudig voor ouders om de tieners goed op te voeden. Ouders 
voelen zich vaak onzeker bij de opvoeding, zeker als ze puberende tieners in hun gezin 
hebben. Veel ouders weten niet meer hoe je met pubers om moet gaan, daarom kun je zeggen: 
“Wat de ene ouder weet, kan de andere ouder helpen.”  Je zou bijvoorbeeld een ouderavond 
kunnen organiseren die verschillende ouders samen brengt. Je zou ook kunnen denken aan 
opvoedingsondersteuning samen met andere instanties. Een ruimte waar opvoedings-
ondersteuning en ruimte voor de diverse ondersteunende organisaties zoals de 
jeugdhulpverlening is.  
 
De opvoedingsondersteuning zou zich kunnen richten op de “normale”opvoeding die de 
ouders extra steun kan geven in het opvoeden van hun puber. Meedenken met de ouders over 
problemen over de opvoeding en samen een oplossing bedenken zou erg bevredigend kunnen 
zijn. Ook kan er aandacht besteedt worden voor de “speciale tieners”  die vaak problemen  
hebben op school, thuis of in de maatschappij.  
 

• Als kinderen gepest worden op school kan er samen met de betreffende school en de 
tieneropvang gesproken worden over een oplossing. Ook zal er extra aandacht kunnen 
worden besteed aan het zelfvertrouwen van deze tiener omdat deze kinderen vaak een 
slecht zelfvertrouwen hebben, ook hier kan een rol weggelegd zijn voor de 
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tieneropvang. 
 
(Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (klas 2 en 4) meldt dertig procent dat 
ze niet worden gepest. Twee procent wordt meer dan één keer per week gepest. Een 
klein gedeelte van de jongeren vertelt aan een docent dat hij of zij is gepest. De 
leerkrachten grijpen niet vaak in als er wordt gepest. Ruim twintig procent van de 
jongeren in het voortgezet onderwijs probeert een gepest kind te helpen. Twee keer 
zoveel jongeren vinden dat ze eigenlijk zouden moeten helpen, maar doen het niet. Dit 
blijkt uit een landelijk onderzoek uit 1991. Bron: www.sjn.nl/pesten   Kinderen Pesten 
Kinderen) 
 

• Veel tieners hebben geleerd dat je volwassenen moet vertrouwen en dat deze meestal 
gelijk hebben. Tieners moeten ook leren dat er genoeg volwassenen zijn die ongelijk 
hebben of zelfs slecht zijn. Tieners voelen dit wel, maar het wordt vaak niet bevestigd 
door volwassenen omdat ze vaak ten onrechte denken dat ze dan hun gezag kwijt 
raken. Door bij de tieneropvang informatie te geven en te discussiëren kunnen de 
tieners hierover een eigen mening vormen. 
 

• Tieners met psychische stoornissen komen ook bij de tieneropvang. Zoals tieners met 
een stemmingsstoornis als depressie, tieners met angststoornissen, tieners met 
gedragsstoornissen zoals ADHD, tieners met ontwikkelingsstoornissen. Tieners zijn 
gevoelig voor druk van de tienercultuur om alcohol en/of drugs te gebruiken. Er zal 
daarom aandacht besteedt moeten worden aan overmatig gebruik van alcohol en 
drugs. Tieners zien voorbeelden op televisie en in bladen, de trend is dat iedereen 
slank moet zijn, eetstoornissen zoals anorexia en boulimia komen dan vaak om de 
hoek kijken. Deze tieners hebben daarbij ook een tekort aan zelfvertrouwen. Ook hier 
kan de tieneropvang een rol spelen door de juiste voorlichting te geven in de vorm van 
gesprekken. 
 
(Ongeveer een op vijf kinderen en adolescenten vertoont gedurende een jaar tekenen 
en symptomen van een psychische aandoening, maar slechts ongeveer 5% heeft wat 
artsen omschrijven als een 'extreme functiebeperking'. Kinderen kunnen lijden aan wat 
veel mensen beschouwen als volwassen psychische aandoeningen, zoals depressie en 
angst. Andere psychische problemen die tijdens de jeugd voorkomen, zijn onder meer 
ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, en gedragsstoornissen, zoals 
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en ontwikkelingsstoornis. Bron: 
http://psychiatrie.be  wegwijs in de psychiatrie, psychiatrie bij kinderen) 
�

• Aandacht zal er besteed kunnen worden aan het aangaan van relaties, het zoeken naar 
een geschikte partner begint op deze leeftijd. De verliefdheden zijn soms erg heftig, de 
hormonen zijn op deze leeftijd erg actief. Voorlichting, niet alleen over 
voorbehoedsmiddelen, maar ook over hoe je een relatie aan kunt gaan met respect 
voor elkaar zodat tieners met vertrouwen de toekomst in kunnen gaan is hierbij nodig. 
De tieneropvang is dan bij uitstek de plaats om hierover op een ontspannen manier te 
praten. 
 

• Er zou aandacht kunnen komen voor tieners die geen goede opvoeding krijgen. Stel 
dat er ouders zijn die hun kinderen niet goed kunnen opvoeden (denk bijvoorbeeld aan 
verwaarlozing of mishandeling.  
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(Bij de politie worden jaarlijks meer dan 50.000 incidenten van huiselijk geweld 
gemeld, het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger. Bron: Website VNG, 
Conceptwetsvoorstel huisverbod bij huiselijk geweld, 22 juni 2005).  
 
Als deze ouders voor de keuze komen te staan van de mogelijkheden hieronder, welke 
zouden ze dan kiezen?  
 
1e Ouders vertellen dat ze het al die tijd verkeerd deden en ze daarna pas de 
gereedschappen aan reiken om het op een goede manier te leren. (ouders worden pas 
naar de jeugdhulpverlening verwezen als het helemaal mis is gegaan) 
2e Op tienerleeftijd leren hoe je op kunt voeden zodat iedereen de keuze heeft om uit 
de visueuse cirkel te komen van mishandelingen en verwaarlozing.  
 
Ik vermoed dat de ouders zouden willen kiezen voor de 2e optie omdat bijna iedere 
ouder van hun kind houdt en hun kind zo goed mogelijk probeert op te voeden. Geen 
enkele ouder wil hun kind bewust mishandelen of verwaarlozen. Vaak hebben deze 
ouders niet geleerd om op een goede manier op te voeden omdat ze zelf ook uit een 
gezin komen waar verwaarlozing of mishandeling aan de orde was.  
 

• De tienerwerker zou signalen op kunnen vangen en daarna advies kunnen vragen aan 
de samenwerkingspartners of de problemen doorspelen aan betreffende instanties. 

 
Over verkeerde opvoedingsmethoden praten is nog een groot taboe dat ik graag wil 
doorbreken. Omdat veel mensen de kop in het zand steken en ze kinderen als het ware een 
bord voor hun kop zetten met daarop het woord “Lastig”  wordt er geen actie ondernomen als 
het fout dreigt te gaan. Iedereen is bang om zich met het betreffende gezin te bemoeien, dus 
wordt er maar niets gedaan terwijl de kinderen vooral erkenning en liefde nodig hebben met 
de nodige complimenten. Ouders en kinderen willen graag met respect aangesproken worden. 
Ik vermoed dat als je op tijd de problemen ziet, je nog veel kunt bereiken met een positieve 
opvoedingsmethode, zonder dat je moet doorverwijzen naar de jeugdhulpverlening. Je zou 
dan wel een systeem op moeten zetten om deze problemen op tijd op te merken zoals het 
hierboven genoemde samenwerkingsverband met verschillende instellingen.  
 
De tieneropvang zou kunnen proberen om verschillende vormen van opvoeding als 
onderwerp van gesprek te maken zodat de tieners later een goede keuze kunnen maken in 
opvoedingsmethoden. Omdat het vaak om tieners gaat die opvallen in hun gedrag ( zoals 
agressie en overlast) is het nodig om deze jongeren te helpen en hierbij zouden ouders ook 
een rol kunnen spelen. 
 
Hieronder een schema zoals het zou kunnen: 
 
• Tieners voorlichten over verschillende vormen van opvoeding 
• Ouders mee laten denken � Empowerment 
• Zowel tieners als ouders aan het denken zetten over de situatie thuis (kan het beter?) 
 
Tieners zijn flexibel, ze kunnen nog veel leren voor ze zelf een gezin vormen en aan kinderen 
beginnen. Vaak hebben tieners, die uit een gezin komen waar het niet zo goed gaat, veel 
liefde, rust, regelmaat en structuur nodig. Ook het duidelijk maken dat hun ouders van hun 
kinderen houden is belangrijk. Soms is uitleggen dat hun ouders in moeilijke omstandigheden 
verkeren een uitkomst.  
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Je kunt de tieners uitleggen dat het voor ouders erg moeilijk is om hun kinderen los te laten. 
Tieners willen graag veel vrijheden zoals uitgaan wanneer ze willen, ’s avonds laat thuis 
komen enz. ouders hebben het daar erg moeilijk mee omdat ze nog niet de ervaring of de 
zekerheid hebben dat alles goed gaat. Ouders zijn vaak bang dat hun kind iets overkomt als ze 
uit het zicht zijn. Voor de ouders zou er een apart loket moeten komen voor vragen over 
opvoeding zodat ook zij met hun vragen ergens terecht kunnen. 
 
Opvoeden is erg moeilijk, zeker als een of  beide ouders geen goede opvoeding hebben gehad. 
Begrip naar de ouders toe is dan ook op z’n plaats. Met opvoedingsondersteuning is het 
belangrijk dat zowel de ouder als de tieners begrip krijgen voor elkaars problemen. 
Vaak zie je bij tieners dat ze onzeker zijn en krijgen ze te horen dat ze niet deugen, of alles 
fout doen. Alle kinderen hebben positieve aandacht nodig, zoals complimenteren als het goed 
gaat. Het is niet verstandig om tegen tieners te zeggen dat ze niet deugen, alleen de dingen die 
fout gaan benoem je met de mededeling dat dit nog enige aandacht nodig heeft en dat ze dit in 
de toekomst wel onder de knie krijgen. Geef tieners geduld en zelfvertrouwen, dat is erg 
belangrijk, haal het goede uit de persoon, steek hier extra energie in. Als een kind alleen hoort 
wat hij fout doet, dan gelooft hij dat hij niet deugd, zo kan hij de conclusie trekken “als ik het 
toch nooit goed kan doen, dan doe ik alles maar bewust fout, zo krijg ik in ieder geval 
aandacht” . Als je met tieners, ouders of samenwerkingsorganisaties spreekt zou dit een van de 
onderwerpen kunnen zijn. 
 
Het zou de gemeenschap veel geld kunnen besparen als ouders vaker naar een punt van 
opvoedingsondersteuning gingen. De wachtlijsten in de jeugdhulpverlening zouden 
aanzienlijk korter kunnen worden als het mogelijk zou zijn om ouders die het moeilijk vinden 
om op te voeden naar zulke instantie zouden komen. Het uitvinden hoe je bepaalde ouders 
naar opvoedingsondersteuning kunt krijgen zou een taak kunnen zijn van de diverse 
organisaties. Een idee is om deze ouders een flyer met daarop de voordelen van 
opvoedingsondersteuning en een uitnodiging voor een vrijblijvende kennismaking te sturen. 
Op de envelop zou kunnen komen te staan “Aan de bewoners van dit adres”  met daaronder de 
juiste adresgegevens. Het voordeel van deze aanpak zou kunnen zijn dat de ouders niet het 
idee hebben dat ze specifiek gevraagd worden om naar opvoedingondersteuning te komen, ze 
krijgen het idee dat ze, als ze al gaan, vrijwillig en uit eigen beweging gaan.  
 
 

 
 
Men zal als tienerwerker naast de ouders moeten staan om het beste uit de tieners te halen.  
 
4.2 Tot slot  
 
In dit hoofdstuk heb ik een beknopt voorbeeld gegeven over een tieneropvang die samenwerkt 
met diverse instanties om ouders en tieners te steunen in de opvoeding. Dat deze 
ondersteuning grote voordelen kan hebben voor de tieners en hun ouders zodat er meer begrip 
komt voor elkaar. De samenwerking met verschillende instanties heeft als voordeel dat ouders 

Waar kunnen wij mensen vinden, die grotere weldaden van anderen hebben genoten, 
dan kinderen van hun ouders? 

Socrates, Wijsgeer. 
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de stap naar opvoedingsondersteuning niet zo groot achten. Het is tenslotte voor de ouders 
niet gemakkelijk om voor puberende tieners te zorgen, een beetje hulp is voor hen zeer op z’n 
plaats. Men kan problemen niet voorkomen maar je kunt wel de nodige steun bieden. 
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5. Pedagogie 
 
In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de verschillende aspecten van het op een pedagogisch 
verantwoorde manier omgaan met tieners. In de tieneropvang werkt men in groepen, maar 
individuele aandacht is ook belangrijk. Ik baseer daarom mijn theorie op verschillende 
methoden zoals de Gordon methode (Luisteren naar kinderen, Thomas Gordon, 1970) die 
meer gericht is op het individu en de Self Directed Groepwork methode (Users take action for 
Empowerment, Audrey Mullender en Dave Ward, 1991) die zich vooral richt op groepswerk. 
Het samenvoegen van groepswerk en individuele aandacht staat in dit hoofdstuk centraal. 
Ook de drie gouden regels over het aanleren van nieuwe vaardigheden die Martine Delfos 
aangeeft in haar boek (Ontwikkeling in vogelvlucht, ontwikkeling van kinderen en 
adolescenten, 1999) is in dit hoofdstuk geïntegreerd.  
 
Op de verschillende conferenties en symposia over tieneropvang die ik heb bijgewoond vond 
ik dat het aspect “pedagogie”  vaak onderbelicht was. Te vaak ging men er van uit dat de 
tieners alleen maar bezig gehouden hoefden te worden en te weinig merkte ik dat je de tieners 
ook op zou kunnen voeden. Ik heb gemerkt in de praktijk dat de tieners nog veel van je 
kunnen leren. Zeker een bijzondere maar erg aanwezige groep tieners had een achterstand en 
het zou zonde zijn om deze tieners, juist in een tijd dat ze nog volop kunnen leren, niet het 
nodige bij te brengen, zeker als het in dezelfde moeite kan. In de tieneropvang werk je met 
tieners waar je rekening mee moet houden.  
Omdat je zowel met groepen als met individuen te maken hebt is het verstandig om van 
verschillende werkwijze iets te weten, doe je dat niet dan mis je een kans om deze tieners nog 
wat bij te brengen, ze zijn tenslotte zoals ze in Brabant zeggen “ te groot voor een servet en te 
klein voor een tafellaken” .Tieners hebben de potentie om nog het een en ander te leren en 
volgens de Conventie van de Rechten van het Kind hebben ze daar ook recht op. 
 
Opvoedmethoden zijn hulpmiddelen om kinderen te helpen op de juiste manier volwassen te 
worden zodat ze genoeg gereedschap hebben om in de maatschappij goed te kunnen 
functioneren. Opvoedmethoden zijn geen doel op zich omdat ieder kind een individu is die 
anders is als anderen. Houdt het doel “ tieners leren om zich staande te houden in deze 
maatschappij”  goed voor ogen. Vraag je af: “Wat wil ik bereiken? Wat is het effect van mijn 
handelen?”  Is het effect negatief, probeer het dan anders, pas je handelen aan. Is het effect 
bereikt, dan heb je op de juiste manier gehandeld. Gebruik daarom nooit meer macht als 
nodig is en ben zo rustig als je kunt in de betreffende situatie. Kijk als het enigszins kan naar 
het lange termijn effect en minder naar direct effect, daar heeft de tiener veel meer aan.  
 
Elk kind, of het nu blank, bruin, homoseksueel of enigszins anders is, ieder kind dat uit de 
boot valt en dat niet in de groep past heeft het recht om in een gezonde omgeving op te 
groeien, met de voor zijn/haar persoon toegespitste opvoeding, ieder kind is anders en dient 
een eigen aanpak. Het is bijna niet mogelijk om een passend antwoord te vinden op 100% van 
de tieners, er zijn altijd tieners die er van afwijken en dus een andere aanpak behoeven. Het 
idee dat ieder kind hetzelfde behandeld dient te worden is niet meer van deze tijd, iedereen is 
uniek en heeft een andere groei meegemaakt. Hoe de tiener zich gedraagt heeft met veel 
factoren te maken, met opvoeding, thuissituatie, schoolsituatie, vrienden, de maatschappij 
(cultuur) waarin de tiener opgroeit. Wordt de tiener gepest of heeft hij/zij een (psychisch of 
lichamelijk) gebrek? Het is ondoenlijk om de precieze oorzaak van gedrag te achterhalen.  
Daarom dient op ieder kind afzonderlijk een andere pedagogische aanpak van toepassing te 
zijn, de tiener heeft een eigen benadering nodig en eigen leerdoelen. Het is de taak van de 
tienerwerker om samen met deze unieke persoonlijkheid om te gaan op zijn/haar basis en als 
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het nodig is zal men dan ook af moeten kunnen wijken van de gebaande paden om het gedrag 
van de tieners in goede banen te leiden. Ik geef in dit hoofdstuk hulplijnen die je een houvast 
kunnen geven, maar het is belangrijk om ze niet te strak te gebruiken.  
 
Denk niet dat je in een tienercentrum alleen maar te maken krijgt met de “gewone”  tiener, 
want hoe je het ook probeert, de drukke en onaangepaste tieners zullen een keer in je 
tienercentrum opduiken waardoor de rustige tieners vaak het veld moeten ruimen en het zal 
niet de eerste keer zijn dat daarom de tieneropvang zal moeten sluiten, het is dus zaak om 
voorbereid te zijn en een klimaat te scheppen om beide groepen het naar de zin te maken 
zonder dat er negatieve consequenties aan verbonden zijn.  
Als de onaangepaste tieners geweerd worden in het tienercentrum, waardoor ze het gevoel 
krijgen dat ze buitengesloten worden, kan het zijn dat deze groep vernielingen gaan 
aanrichten of geweld gebruiken tegen het tienercentrum en dat is ook niet de bedoeling van de 
tieneropvang, buitensluiten is uit het oogpunt van preventie ook niet aan te bevelen. Probeer 
daarom deze tieners iets te bieden zoals de nodige rust en warmte, geef ze het gevoel dat ze 
welkom zijn, net als de andere tieners. Het is zeker de moeite waard om zowel de rustige en 
aangepaste tieners als de onaangepaste drukke tieners bij elkaar te brengen zodat ze van 
elkaar kunnen leren. 
 
In dit hoofdstuk geef ik extra aandacht aan het stuk opvoeding dat tieners nog moeten leren 
om tot volwassenheid te kunnen komen. Ook geef ik aan op welke manier dat eventueel zou 
kunnen geschieden.  
 
Hieronder staan enkele onderwerpen die centraal staan in dit hoofdstuk: 
 
1. Gereedschap: Tieners hebben nog maar een paar jaar voordat ze volwassen zijn. Rijk 

daarom het gereedschap aan dat ze nog missen. 
2. Stimulatie: Stimuleer tieners op verschillende gebieden zoals op sociaal gebied, creatief 

gebied e.d. en doe dit op een zo onopvallend mogelijke manier. 
3. Rust: Zowel de tienerwerker als de omgeving moeten rust uitstralen. Doordat de tieners in 

de puberteit erg onrustig zijn en er veel verandert, zowel lichamelijk als geestelijk is rust 
erg belangrijk. 

4. Het goede voorbeeld: De tienerwerker zal het goede voorbeeld moeten zijn willen de 
tieners zich hieraan kunnen spiegelen. 

5. Verantwoordelijkheden gekoppeld aan vrijheden: Verantwoordelijkheden horen vaak bij 
vrijheden zoals op tijd thuiskomen gekoppeld kan worden aan uitgaan. 

6. Extra problemen: Is er een groep tieners die extra moeilijk te bereiken is? Hoe kun je deze 
groep tieners dan op het goede pad brengen? 

7. Gedrag gerelateerd aan instincten: Hoe komt het dat tieners zijn zoals ze zijn, heeft dit 
een natuurlijke oorzaak? 

 
 
5.1 Geef de tieners het gereedschap dat ze nodig hebben 

 
Het is belangrijk voor de tieners dat ze zelf dingen ontdekken. Dit kun je als tienerwerker 
stimuleren door mogelijkheden aan te dragen. Je kunt praten met de tieners en ingaan op de 
dingen waar ze op dat moment mee bezig zijn, de tieners zelf aan het denken zetten is 
belangrijk. Je kunt tieners voorlichting geven of andere dingen leren. Dit kan door discussies 
uit te lokken of het voordoen van een activiteit. Door de aandacht van de tieners te laten 
richten op krantenartikelen of te vragen waar de tieners op dat moment mee bezig zijn en 
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hierop in te gaan kun je tieners in gang zetten. Er zijn heel veel manieren om op een zo 
onopvallend mogelijke manier de tieners sturing te geven in sociale competenties of andere 
achtergebleven persoonlijke gebieden. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat tieners 
elkaar daarbij helpen zodat er weinig druk ervaren wordt vanuit de kant van de 
volwassenen.Op deze manier kunnen de tieners hun zelfrespect op poetsen, sociale 
competenties verbeteren en creatief leren zijn. Doordat de tienerwerker de tiener in gang zet 
zonder dat er een verzoek of vraag aan vooraf gaat, zodanig dat de tiener niet beseft dat deze 
gestuurd wordt, krijgt de tiener het gevoel dat hij/zij zelf op het idee gekomen is waardoor 
deze het gevoel krijgt dat hij/zij iets zelf kan en krijgt daardoor meer zelfvertrouwen.  
 
Wat kan helpen in de zoektocht naar gebieden waar de betreffende tiener minder in is 
onderlegt zijn enkele vragen zoals die ook in de Self Directed Groepwork methode worden 
toegepast namelijk de hoe, wat en waarom vragen. 
 
Hoe kan ik deze tieners het beste op gang brengen?  
Wat kan ik ze het beste op dit moment aanbieden?  
Wat heeft deze tiener het hardste nodig?  
Waarom is deze tiener zoals hij/zij is? 
 
Wat zie ik?  
Wat wil de tiener?  
Waarom wil de tiener dat?  
Hoe kan ik daar op in gaan? 
 
Door observatie en door bovengenoemde vragen te stellen kan de tienerwerker zich een beeld 
vormen over de betreffende tiener zodat de tienerwerker passend gereedschap aan kan bieden 
in de weg die de tiener nog moet gaan om volwaardig volwassen te kunnen worden. 
 
De tienerwerker zal de tieners moeten stimuleren in het onder controle krijgen van wat ze 
overkomt zoals ruzie, pesten, discriminatie, verwaarlozing, mishandeling, maar ook de 
seksualiteit en hoe je met een relatie om kunt gaan. Als de tiener zich slachtoffer voelt, kan 
men dat omzetten in alles in eigen hand nemen door de tiener het betreffende gereedschap aan 
te rijken. Door tieners in gang te zetten leert men ze om verandering te brengen in de eigen 
situatie, het kan tieners leren om invloed uit te oefenen op het eigen leven. Als de tieners 
zelfstandig en zelfverzekerd zijn staan ze steviger in de maatschappij en kunnen ze hun 
(toekomstige) problemen beter op lossen. De tienerwerker kan de tieners helpen om 
zelfstandig en zelfverzekerd te worden en kan tieners daarvoor het juiste gereedschap in 
handen geven. 
 
Het is belangrijk dat tieners zelf nadenken en een beslissing nemen waardoor ze 
complimenten krijgen zodat ze de goede beslissing de volgende keer opnieuw maken. 
Doordat de tieners zelf een beslissing genomen hebben blijven deze beter hangen, de tieners 
krijgen hierdoor het gevoel dat ze serieus genomen worden. Pas als tieners geen raad meer 
weten met hun probleem kan de tienerwerker kijken of het nodig is om in te grijpen. Ook bij 
problemen met tieners onderling kunnen tieners zelf proberen dit op te lossen, soms met enige 
hulp van de tienerwerker. Als de tienerwerker het juiste gereedschap aanreikt en dit op een 
prettige manier aangeeft zullen de tieners niet zo vaak over de grenzen van de tienerwerker 
heen gaan en hoeft deze niet vaak te mopperen, wat de sfeer in het tienercentrum weer ten 
goede komt.  
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Tieners laat je zelf denken en handelen, je laat hierdoor de tieners verantwoordelijk zijn en dat 
geeft weer zelfvertrouwen. Het geeft de tieners het gevoel dat ze voor hun eigen daden 
verantwoordelijk zijn. Vaak gaat dit vanzelf en af en toe moet je de tieners een zetje in de 
goede richting geven. Het werken vanuit de kinderen, hun iets aangeven zodat het lijkt of ze 
zelf op ideeën of beslissingen komen kan haar vruchten afwerpen. Als tieners niet in de gaten 
hebben dat ze gestuurd worden en ze denken dat ze het idee zelf bedacht hebben, dan zullen 
ze meer achter de handeling (die de volwassene aangegeven heeft) staan. Zelf na laten denken 
geeft ze de mogelijkheid om de goede beslissingen te nemen. Tieners stimuleren om goede 
beslissingen te nemen kun je doen door als ze eens een goede beslissing hebben genomen dit 
te complimenteren. Het is nog niet gewoon bij de tieners dat ze altijd de goede beslissingen 
nemen, maar als de tienerwerker positief gedrag beloont zullen de tieners het juiste gedrag 
nog eens willen laten zien. Het beïnvloeden van tieners, hun iets aangeven zodat het lijkt of ze 
zelf op ideeën of beslissingen komen is een onderdeel van de Selfdirected Groepworks 
methode. 
 
Men kan op verschillende manieren de tieners helpen om tot een oplossing te komen in hun 
probleem. Bijvoorbeeld als een tiener aan de computer wil en de computer is niet vrij kan er 
ruzie ontstaan, vaak vinden de tieners dat de ander te lang aan de computer zit. Als de situatie 
goed verloopt hoeft men niet in te grijpen, het kan b.v. zijn dat de tiener zelf een oplossing 
aandraagt. Pas als je ziet dat er ruzie van komt kan de tienerwerker hiervoor een oplossing 
aandragen (het juiste gereedschap aanreiken). Er zijn ook tieners die niets durven vragen aan 
andere tieners. Men kan dan aangeven wat de betreffende tiener zelf aan de situatie kan doen. 
Als het de tiener niet lukt om de situatie te veranderen ondanks dat deze zelf geprobeerd heeft 
om voor zichzelf op te komen dan kan de tienerwerker het probleem oplossen. De vragende 
tiener heeft dan geleerd dat hij/zij eerst moet proberen om het probleem zelf op te lossen 
voordat er hulp gevraagd wordt. (Hulp vragen op zich is ook een oplossing) 
 
De tienerwerker kan tieners in dit verband op drie verschillen manieren helpen: 
 
1. Door juist niets te doen, je geeft de tieners de kans om zelf te ontdekken. 
2. Door een alternatief aan te bieden. Als je ziet dat de tieners iets niet kunnen en ze vragen 

om hulp dan kun je ze gereedschap in de vorm van goede raad aangeven. 
3. Door corrigerend op te treden. 
 
Men zal goed naar de tiener moeten kijken of deze de situatie aankan. Het is heel goed voor 
de tiener dat hij of zij weet wat deze aankan en wanneer om eventueel hulp te vragen. Willen 
of durven de tieners nog niets te vragen, dan kan men kijken of een alternatief aanbieden de 
oplossing is.  
 
 

 
 

Er wordt een nieuwe tienerwerker aangesteld. De tieners reageren negatief op deze 
persoon. Ze vertellen meerdere malen dat zij deze persoon niet mogen. De tieners 
worden steeds lastiger omdat ze niet gehoord worden. De vaste tienerwerker vraagt de 
tieners of ze de nieuwe tienerwerker een kans willen geven. Ze vraagt aan de tieners of 
ze een idee hebben hoe de nieuwe tienerwerker zich aan kan passen zodat deze eerder 
kan worden geaccepteerd. De tieners geven wat suggesties zoals humor hebben, niet op 
hun vingers kijken, privacy respecteren en op tijd streng zijn als dat nodig is.  
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De wereld verandert snel en de tieners beginnen hun plaats hierin te ontdekken. Vaak wordt 
kinderen voorgehouden dat volwassenen alles goed doen, alle kinderen wordt verteld dat ze 
moeten luisteren naar volwassenen omdat deze het beter weten. Tieners nemen oneerlijkheid 
en onrechtmatigheid in de volwassen wereld waar en daar worden ze boos over, neem het ze 
eens kwalijk. Heel vaak wordt hen iets belooft dat naderhand door volwassenen niet 
nagekomen wordt Ze krijgen regelmatig een slecht voorbeeld te zien van volwassenen. Het is 
de kunst van de tienerwerker om de tieners te leren om, ondanks dat veel volwassenen anders 
zijn dan de tieners gedacht hadden, toch zo goed mogelijk hun best te doen door ze een 
spiegel voor te houden van goed gedrag.  
 
Een ander onderwerp waar de tieners vaak nog iets over moeten leren is discriminatie. Het is 
voor volwassenen normaal dat discriminatie zo veel mogelijk dient uitgebannen te worden, 
men kan hier dan ook met de tieners over praten of discussiëren. De tieners hoeven geen 
vrienden van elkaar te worden, maar dienen wel goed en met respect met elkaar om te gaan. 
De tienerwerker kan de tieners leren praten met elkaar en met elkaar rekening leren houden in 
plaats van met elkaar ruzie te maken. Dit gereedschap is heel belangrijk in hun volwassen 
leven. In de volwassen wereld accepteert men niet dat er gescholden of gevochten wordt zoals 
tieners nog wel eens willen doen. Hiervoor dient het juiste gereedschap aangereikt te worden. 
 
Het is erg belangrijk om te achterhalen wat de competenties zijn van de tieners, wat kan deze 
wel en wat kan deze nog niet of niet goed genoeg. Ook zal er gekeken moeten worden wat de 
tiener aan aandachtspunten nodig heeft. Om competenties te vergroten kan men 
complimenten geven als de tiener het goed probeert. Iedere keer als de tiener erg zijn best 
doet op iets waar hij/zij niet zo goed in is kunnen er complimenten uitgedeeld worden. De 
tiener moet leren omgaan met waar hij/zij bang voor is zoals gezichtsverlies. De tienerwerker 
zal moeten aangeven dat het niet erg is als de tiener iets niet goed onder de knie heeft. Ook 
een gesprek samen met andere tieners kan daarin helpen. De tiener hoort dan dat hij/zij niet de 
enige is met een probleem. Het is erg belangrijk af en toe te zeggen “het geeft niet als je iets 
niet goed kent, het komt nog wel” . Vooral tieners met het predikaat “moeilijke jeugd”  hebben 
vaak negatief commentaar gekregen op iets waar ze niet goed in zijn waardoor de motivatie 
vaak weg is om het nog eens te proberen. Heel vaak hebben deze tieners een negatief 
zelfbeeld "ik deug toch niet, ik ben onbelangrijk", de groep tieners die toch al een slechte 
naam hebben in de maatschappij worden vaak genegeerd door volwassenen en als ze al 
aandacht krijgen dan is dat meestal op een negatieve manier. Wat de tieneropvang kan doen 
voor de tieners in het algemeen is de tijd die je samen in het tienercentrum doorbrengt zo fijn 
mogelijk te maken. De tiener steunen en proberen om hem of haar wat meer zelfvertrouwen te 
geven door regelmatig een compliment uit te delen voor dingen die goed gaan. De tiener met 
respect bejegenen, omdat als je respectvol met de tieners omgaat, bij de tiener dan het goede 
naar boven komt, hierdoor zal deze tiener eerder het gereedschap aannemen die de 
tienerwerker aangeeft. 
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Het voorbeeld van kleine Karel: 
 
In de praktijk zie ik soms dat professionals niet goed om kunnen gaan met kinderen die 
“ lastig en agressief”  zijn. Naar ik heb ervaren is het echter heel goed mogelijk om met deze 
kinderen om te gaan. In de tijd dat ik met tieners heb gewerkt kon het zijn dat ik voor langere 
of een kortere tijd de betreffende tiener moest begeleiden, bij iedere tiener was de tijd dat ik 
deze moest begeleiden anders. Ik heb nog nooit zo vlug resultaat gezien als met deze 
methode. Hieronder leg ik uit hoe ik om ben gegaan met de zogenaamde “ lastige tieners” , hoe 
ik dit probleem heb opgelost, deze methode heeft in de tijd dat ik met tieners heb gewerkt zeer 
goed gewerkt, tot nog toe heb ik alle tieners rustiger gekregen. 
 
Sommige kinderen missen het vermogen om sociaal met anderen om te gaan. Deze uiten zich 
verkeerd ten opzichte van anderen door agressie of ander vervelend gedrag te tonen. Als dit 
gedrag het “normale”  gedrag is dat deze tiener laat zien dan is er iets aan de hand. Probeer er 
eerst achter te komen wat het probleem is van de betreffende tiener. Heeft deze tiener genoeg 
sociale competenties? Is het probleem van tijdelijke aard? Als de tiener consequent gedrag 
vertoont dat hem/haar hindert in de omgang met andere tieners en er ligt geen psychische 
stoornis aan ten grondslag dan heeft de tiener nog niet voldoende gereedschap meegekregen 
om dit gedrag goed te kunnen beheersen.  
Wat kun je hieraan doen?  
Deze tiener heeft enkele dagen intensieve begeleiding nodig. Als je hier tijd in steekt dan zal 
de opbrengst van deze inspanning je dubbel en dwars belonen. Je zult hierna meer tijd 
overhouden om met de andere tieners om te gaan en je hoeft niet zo veel tijd te steken in het 
verbieden en mopperen naar de betreffende tiener, wat de sfeer in het tienercentrum ten goede 
komt.  

 
Karel van 16 jaar is agressief en gooit met van alles, dit doet hij al net zolang als hij bij 
het tienercentrum komt. De tienerwerker wil hem afleiden van dit gedrag en vraagt hem 
of hij aan de computer wil, waarop hij zegt dat hij niet kan lezen en schrijven omdat hij 
analfabeet is. Het blijkt dat Karel dyslexie en ADHD heeft en hij geeft aan dat er nooit 
aandacht is besteed aan zijn handicap ondanks dat hij op het speciaal onderwijs heeft 
gezeten. De tienerwerker zegt dat ze hem wil helpen met de computer. Karel gaat achter 
de computer zitten en gaat chatten, waarbij de tienerwerker en zijn vrienden hem 
helpen.  
Karel heeft door middel van het leren chatten op de computer geleerd om niet bang te 
zijn om taal te gebruiken zodat hij eventueel in de toekomst er toe komt om zich te 
bekwamen in de in deze maatschappij zo noodzakelijk geschreven taal. Karel is 
zelfverzekerder geworden waardoor hij ook rustiger werd, wat weer ten goede kwam 
aan de rust die de andere tieners nodig hadden. 
 
Als je vraagt wat er verkeerd is gegaan in het onderwijs, waarom hij analfabeet was, dan 
kun je er alleen maar naar gissen. In ieder geval staat in de conventie van de Rechten 
van het Kind dat hij recht had op een goede opleiding zodat hij zich zou kunnen 
ontwikkelen tot een volwaardig lid van de maatschappij. Een volwaardig lid van de 
maatschappij kan lezen en schrijven en naar ik heb ervaren kon deze jongen, als hij de 
goede begeleiding krijgt, leren lezen en schrijven. Dus het systeem van onderwijs was 
verkeerd voor deze jongen, de condities om te leren waren er niet. In Nederland, een 
westers land dat rijk genoeg is om iedere landgenoot onderwijs te geven, zou het niet 
mogen voorkomen dat men in deze tijd nog als analfabeet van school komt. 
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In eerste instantie ga je kijken wat de tiener aan het doen is, vraag jezelf af: wat zie ik? Geef 
bij de tiener aan wat er verbeterd kan worden in zijn gedrag. Ben zo min mogelijk negatief, 
zorg dat je de voordelen van deze aanpak uitlegt aan de tiener. Het grote voordeel voor de 
tiener in kwestie is dat hij/zij minder tegen spanningen op loopt. Dat hij/zij meer tieners (en 
volwassenen) tegen komt die vriendelijk tegen hem/haar zijn.  
Probeer in het begeleidingsproces zo veel mogelijk negatief gedrag te voorkomen, dat wil 
zeggen, kijk naar de tiener en let op wanneer het fout dreigt te gaan. Als je zo’n moment ziet 
aankomen dan kun je ingrijpen en alvast het goede gereedschap aanrijken zodat de tiener op 
dat moment goed gedrag kan vertonen en de tienerwerker meteen daarop een compliment kan 
geven. Ben als tienerwerker consequent in het aansturen van de tiener en vooral positief, 
moedig de tiener aan om het goed te doen. Is het de tiener gelukt om datgene wat je 
voorstelde in de praktijk te brengen, complimenteer de tiener er dan mee. Als je dit enkele 
dagen volhoud dan zie je al een vooruitgang in het gedrag van de tiener. De tiener zal minder 
slecht gedrag vertonen en vaker gebruik maken van het gereedschap dat je aangegeven hebt. 
Na een paar dagen van intensieve begeleiding kun je het coachen wat losser laten en kijken of 
de tiener het verder alleen kan. Als de tiener zover is dat deze niet zo veel ruzie meer maakt of 
anderszins lastig is hoef je deze niet meer zo intensief te begeleiden. Soms komt het gedrag 
dat ongewenst is terug, dat is een normaal proces, af en toe zul je nog even terug moeten 
grijpen naar het begeleiding van deze tiener, maar als je consequent bent in je aanpak dan zul 
je zien dat de tiener het op een gegeven moment steeds beter alleen kan en rustig blijft in de 
omgang met andere tieners. Zorg steeds bij het coachen dat je positief op de tiener reageert, 
zeg bijvoorbeeld ” ik ben niet boos, ik wil even wat zeggen”  en vertel dan hoe jij het probleem 
op zou lossen. Blijf de tiener altijd aankijken als je iets wilt zeggen en zorg ervoor dat deze 
ook jou aankijkt.  
Soms helpt het om de betreffende tiener op een stoel te laten plaatsnemen en er bij te vertellen 
dat hij/zij niet op de stoel zit omdat je boos bent, maar omdat de betreffende tiener rustig moet 
worden zodat er weer normaal met elkaar omgegaan kan worden. Het positief stimuleren om 
het goede gedrag te handhaven is erg belangrijk, op deze manier kan de tiener steeds beter het 
gereedschap dat je aangeeft leren toepassen. De tiener zal het positief uitdagend gaan vinden 
om zijn/haar gedrag in gunstige zin te gaan veranderen. 
 
Kleine Karel 
 
“Karel is drie jaar en kan nog niet goed samenspelen met andere kinderen terwijl dat wel bij 
zijn leeftijd past. Als hij gedrag van andere kinderen tegenkomt dat hem niet zint dan gaat hij 
schoppen, slaan enz. tot hij bereikt wat hij hebben wil. Als Karel bijvoorbeeld een loopauto 
wil hebben waar een ander kind op zit dan trekt hij de loopauto onder het andere kind weg om 
deze te pakken. Karel heeft niet goed in de gaten dat hij het andere kind pijn of verdriet doet 
en denkt er nog niet aan om de auto vriendelijk te vragen. Ook vindt Karel het moeilijk om 
verlangens uit te stellen, hij heeft er moeite mee om in de nabije toekomst te kijken en daarom 
een betere oplossing te bedenken. Verder kan hij nog niet goed meevoelen met andere 
kinderen zodat voor Karel bij deze problemen het juiste gereedschap dient aangegeven te 
worden. Omdat hem in het verleden steeds werd verteld dat hij stout is en omdat juist stoute 
kinderen over het algemeen vaak de schuld krijgen als er iets fout gaat heeft hij een negatief 
zelfbeeld gekregen dat tot uitdrukking komt in zijn gedrag.  
Om het gedrag van Karel een andere wending te geven was het van belang om hem positieve 
aandacht te geven. Door hem iedere keer als zijn gedrag goed was te complimenteren en hem 
te prikkelen om positief gedrag te gebruiken veranderde hij in positieve zin. Ook het 
benoemen van wat hij verkeerd deed en hem een oplossing te laten zoeken voor zijn probleem 
gaf hem zelfvertrouwen (de Gordon methode). Want zelfs op 3 jarige leeftijd kan een kind 
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zelf een oplossing bedenken. Soms echter zul je bepaald gereedschap aan moeten rijken. Het 
is zeker voor dit soort kinderen belangrijk om niet kwaad te worden en niet te zeggen dat hij 
stout is maar dat datgene wat hij doet niet kan. Als Karel goed om kan gaan met andere 
kinderen kun je zeggen “Karel, jij bent lief, jij botst niet tegen andere kinderen aan” , of “Dat 
doe je niet, jij bent daar veel te lief voor” . Ongemerkt kun je de kinderen sturen naar gedrag 
dat gewenst is en het daarin coachen. 
Het voorbeeld van Karel laat zien dat je op een leuke en plezierige manier kinderen, of het nu 
gaat om een 3 jarig kind of een tiener, positief gedrag kunt aanleren.De methode die ik in dit 
voorbeeld beschrijf is een plezierige manier van werken, dat zorgt ervoor dat zowel de 
opvoeder als de betreffende tieners plezier hebben in de omgang met elkaar. Het is belangrijk 
dat je altijd op een vriendelijke en rustige manier reageert zodat tieners merken dat je het goed 
bedoeld en ze eerder aannemen wat je te zeggen hebt. Deze methode is een veel vriendelijker 
manier om iets aan te leren dan als je gaat mopperen als het fout gaat. Het is veel effectiever 
en je hebt sneller resultaat. Na een korte tijd zie je al het gewenste gedrag te voorschijn 
komen. 
 

 
 
5.2 Stimuleer  tieners om nieuwe vaardigheden te leren 
 

Een groep tieners was buiten het tienercentrum aan het stoeien. Op een gegeven moment viel 
Charley door de ruit van de voordeur. De tienerwerker vertelde tegen de betreffende tieners, 
nadat deze niets durfden te vertellen, dat ze niet boos was, ze wilde alleen de waarheid horen. 
Tieners zijn over het algemeen bang voor de consequenties van hun gedrag en in dit geval 
was het niet anders. Het is dan ook aan de tienerwerker om de tieners niet af te schrikken en 
te leren dat als ze iets fout doen, de consequenties niet te erg voor ze is. Tieners zijn dan 
bereid om de ware toedracht te vertellen.  
Charley wilde in dit geval vertellen wat hij gedaan had. De tienerwerker gaf hem een 
compliment omdat hij de waarheid had durven vertellen. Dat verbaasde hem zeer, meestal 
kreeg hij flink op zijn kop. De tienerwerker nam hem apart en vertelde dat deze zijn ouders 
zou moeten bellen vanwege de verzekering. Ook gaf ze hem de keuze om als eerste de ouders 
in te lichten en zei dat de ouders beter zouden reageren als hij eerlijk was. De tienerwerker 
had met Charley afgesproken dat ze pas na 20 minuten zou bellen. 
 
De tieners hadden de moed om de tienerwerker te vertellen wat er aan de hand was, zonder 
smoesjes te verzinnen. Het naar voren komen van de dader was een hele grote stap, een stap 
die deze tiener misschien de volgende keer weer durft te maken, een stap die gewaardeerd 
dient te worden. 
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Tieners kunnen veel en alles wat ze kunnen willen ze graag zelf doen en dat is goed. De 
tienerleiding moet daarom klaar staan om tieners te helpen met de dingen die ze nog moeten 
leren. Voor de tieners is het belangrijk om te oefenen in het beheersen van kundigheden. 
Iedere tiener is hierbij anders en elk heeft zijn of haar eigenschappen die ze al onder de knie 
hebben. De een is goed in de omgang met anderen terwijl de ander dat nog beter moet leren 
beheersen. De uitdaging is dus om te begrijpen wat de betreffende tiener nodig heeft aan 
eigenschappen die er voor zorgen dat deze tiener een evenwichtig persoon wordt die later 
goed in de maatschappij past en daardoor lekker in zijn/haar vel zit. Het is daarom goed om 
elke dag weer iedere tiener opnieuw te observeren om te weten te komen wat deze nodig 
heeft. Alleen de eigenschappen die de tiener niet onder de knie heeft moeten gestimuleerd 
worden, daar kan de tienerleiding een grote rol in spelen.  
 
Vaak willen tieners laten weten dat ze de beslissing zelf willen nemen, dat is te zien aan hun 
gedrag. Na een vraag van de tienerwerker of de tiener een bepaalt taak wil doen, wacht de 
tiener een tijdje en doet net of hij/zij niets gehoord heeft tot deze ziet dat de tienerwerker niet 
meer kijkt, nadien doet de tiener toch datgene wat gevraagd is.  
 
Hieronder staan enkele voorbeelden die kunnen helpen om tieners te leren zelf beslissingen te 
nemen. 
 
• Laat de tieners zelf nadenken, geef ze de tijd om de goede beslissing te nemen (pas na de 

derde keer kun je eisen dat ze moeten doen wat opgedragen is) 
• Het is belangrijk om te werken vanuit de tieners, iets aangeven zonder dat ze in de gaten 

hebben dat je de tieners stuurt zoals goede beslissingen nemen, de tieners denken dan dat 
ze zelf beslissingen hebben genomen en dat geeft ze meer zelfvertrouwen.  

• Stimuleer tieners om goede beslissingen te nemen door positief gedrag, dus ook 
beslissingen die ze gemaakt hebben te belonen (complimenteren). 

 
In een groep kan de tienerwerker de tieners stimuleren om op een goede manier met elkaar 
om te gaan. In een groep zijn verschillende groepsprocessen aan de gang, je ziet bijvoorbeeld 
dat tieners elkaar aanmoedigen om een sigaret te roken of  ze stimuleren elkaar om een grap 
uit te halen bij de tienerwerker. Een groepsproces is een proces wat in een groep plaatsvindt 
bijvoorbeeld tieners helpen elkaar. Goede groepsprocessen dient men te stimuleren door 
complimenten te geven, en slecht gedrag dient zoveel mogelijk genegeerd te worden. De 
groep kan men dan complimenteren als deze iets goeds doet zodat dit goede gedrag navolging 
krijgt. De tienerwerker kan de tieners stimuleren om elkaar te helpen slechte gewoonten zoals 
druggebruik af te leren, laat tieners elkaar steunen. Gebruik de vriendengroep om te bereiken 
wat op dat moment belangrijk is, dit is een erg krachtig middel om dingen voor elkaar te 
krijgen. Dit groepsproces moet gestimuleerd worden en dat kan door de hele groep te 
complimenteren met hun gedrag als het goed gaat. 
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Ook een persoonlijke benadering naar de tieners toe is zeer belangrijk omdat je dan 
individuele problemen aan kunt pakken. Pubers groeien zoals alle kinderen groeien, de ene 
puber is al kundig op het ene gebied en de andere puber weer op een ander gebied. Iedere 
tiener zal daarom nog individueel het een en ander moeten bijleren om op een zorgvuldige en 
prettige manier volwassen te worden. Tieners moeten gestimuleerd worden om te leren om 
zich op een volwassen manier te gedragen en te handelen.  
 
Er is een manier waarbij de tiener zelf de leerdoelen uitzoekt met een beetje hulp in de vorm 
van een prikkelende omgeving. Men kan om de tieners te prikkelen de hele ruimte van de 
tieneropvang gebruiken. De ruimte wordt gebruikt om uitnodigend te zijn, waar tieners 
eigenlijk niet anders kunnen dan er iets van leren, maar ondanks dat, moet de ruimten ook 
heel aantrekkelijk zijn.  
 
Hoe kun je de tieners stimuleren en activiteiten aanbieden? 
 

• Via artikelen uit kranten en/of tijdschriften 
• Via een schoolbord 
• Via het gebruik van de sporthal 
• Via het gebruik van de computer 
• Via workshops 

 
Tieners zijn vaak niet geneigd om de krant te lezen, ze zijn daarom vaak niet op de hoogte 
over wat er in de maatschappij gaande is. Er staan speciale pagina’s in kranten of 
(pop)tijdschriften die gaan over onderwerpen zoals de maatschappij, kindermishandeling, 
over de verwerking van de dood, over roken, seksualiteit, macho gedrag, vernielingen, alles 
wat relevant is voor de tienerleeftijd. Artikelen zoals over veiligheid met fiets of bromfiets, 
bromfiets controle, open dagen van scholen, kunst en cultuur. In de krant staat b.v. iets over 
een drug die in drinken gedaan kan worden, de zogenaamde rapedrug of er staat iets in over 
loverboys die rondlopen om jongeren over te halen om in de prostitutie te gaan e.d. Deze 
artikelen kunnen op een prominente plaats opgehangen worden in de tieneropvang. De 
bedoeling van deze artikelen is dat alles bespreekbaar wordt. 
Doordat deze artikelen speciaal voor de tieners zijn geselecteerd worden ze eerder gelezen. 
De tieners geef je daarom onderwerpen om over na te denken of om er over te praten.  
Als je de tieners op deze artikelen wijst worden deze artikelen regelmatig gelezen. Ik heb eens 
een tiener op een artikel in de krant gewezen over ongelukken met fiets of bromfiets met de 
woorden “Kijk er is weer iemand tegen een boom gereden!”  Met de intentie en de hoop dat de 

Er heeft eens een meisje van de tieneropvang te maken gehad met Bureau Halt, ze moest werk 
verrichten in de sporthal waar de tieneropvang een plek had, zij vertelde dat ze op excursie 
naar een gevangenis was geweest. Bureau HALT had ter afschrikking van de jeugd die wel 
eens uit de pas liepen deze excursie georganiseerd. Het meisje deed verslag van deze 
rondleiding waardoor de aanwezige tieners erg onder de indruk waren, de tieners die dit 
verhaal hoorden vertelden dat ze dit erg “cool”  vonden.Omdat de tienerwerker had gezien dat 
juist deze groep tieners zich bezig hielden met lichte criminaliteit vond zij dat het goed zou 
zijn om een excursie te maken naar Rijksinrichting “Den Hey-Acker”  in Breda. De 
tienerwerker is toen samen met de tieners, jeugdagent en een docent van het voortgezet 
onderwijs naar de jeugdgevangenis gegaan ter preventie van jeugdcriminaliteit. 
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tieners uit zullen kijken in het verkeer. Tieners zijn nog van alles aan het ontdekken, ze 
moeten nog veel leren over de maatschappij. Als de tieners het over bepaalde onderwerpen 
hebben krijgt de tienerwerker de kans om op bepaalde onderwerpen in te gaan. Hierdoor krijg 
je een levendige discussie die op een leuke manier gevoerd wordt door de tieners zelf, en vaak 
komen de tieners op hele goede oplossingen. 
 
Ook een schoolbord dat aan de wand hangt is een enorme hulp, het is een uitlaatklep van 
zowel positieve als negatieve gevoelens van de tieners waarover gediscussieerd kan worden. 
Positieve gevoelens als verliefdheid en vriendschap, negatieve gevoelens zoals ruzie, 
liefdesverdriet of pesten. Door middel van dit schoolbord komen soms ongenoegens naar 
voren die een oplossing behoeven waar de tienerwerker dan onmiddellijk op kan reageren. Er 
word op dit schoolbord getekend en geschreven, zoals een tekening van een  figuur met een 
joint, graffiti of een hart met een pijl erdoor. Scheldwoorden aan het adres van een andere 
tiener kunnen worden besproken door de tienerwerker om te kijken wat daar aan ten 
grondslag ligt. Ook kan de tienerwerker er voor zorgen dat de tieners beter met elkaar omgaan 
en ze wijzen op de tekst die geschreven is, met de bedoeling dat er niet gediscrimineerd wordt 
en dat ruzies beter op te lossen zijn met praten dan door schelden. Er kan een handvat 
gegeven worden door met elkaar te praten waardoor de tieners zelf oplossingen kunnen 
aandragen. Hiermee kun je de tieners stimuleren om hun gevoelens te uiten en daarna samen 
te praten over de onderwerpen die de tieners hiermee aandragen. 
 
Door het gebruik van een sporthal kan worden voorkomen dat de tieners bewegingsarm 
worden. Ook een vrijwillig potje voetballen en aan de touwen zwieren kunnen bijdragen aan 
het weer in beweging krijgen van de tieners. Volgens de tieners is het niet meer stoer om bij 
een sportclub te zijn. Vooral de oudere tieners willen niet meer bij een sportclub, deze tieners 
willen niet meer gebonden zijn aan verplichtingen.  
 
(Volgens onderzoek van Karin van Leeuwen (Sportservice Noord-Brabant) sporten jongeren 
van 6 t/m 14 jaar het meest (3 keer in de week), tot de 15 jaar is sportdeelname groot. Vanaf 
15 jaar stoppen de jongeren met de georganiseerde sport en gaat er een gedeelte naar 
ongeorganiseerde sport (sportscholen zoals fitnes of skaten) of ze stoppen geheel met de 
sportbeoefening. Allochtone meisjes en gehandicapten lopen hierbij achter.  
 
De reden dat jongeren stoppen met sporten zijn: 
 

1. Geen aansluiting aan hun belevingswereld 
2. Geen uitdaging 
3. Geen tijd (bijbaantjes) 

 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat vooral de oudere jeugd niet in de georganiseerde sport 
of helemaal niet aan sport meedoen.)  
 
Daarom is het goed om tieners te stimuleren om op enigerlei wijze tot bewegen te komen. 
 
Tieners willen graag lichamelijk contact met vrienden, maar dat is “not done”  op die leeftijd. 
Als ze het alternatief krijgen van stoeien dan kunnen ze de genegenheid die ze voor elkaar 
voelen goed uiten zonder gezichtsverlies. (Het is belangrijk dat de tieners de spelregels van 
stoeien leren, n.l. elkaar geen pijn doen, op tijd stop zeggen en als er iemand stop zegt dan 
ook echt stoppen.) Dit stoeien heeft een belangrijke functie namelijk het oefenen van de grove 
motoriek en de sociale omgang (men mag elkaar geen pijn doen). Onder begeleiding van een 
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tienerwerker kan dit leiden tot een prettige sfeer binnen de groep wat essentieel is voor een 
bloeiend tienercentrum.  
Omdat tieners meer lawaai maken als ze roepen en hun bewegingen breder zijn als bij jongere 
kinderen wordt dit vaak niet gezien als een vriendelijk stoeipartijtje. In deze maatschappij is 
het niet gewoon dat tieners stoeien in het openbaar, vaak wordt dit aangezien als vechten. 
Tieners, zeker jongens, willen op z’n tijd erg graag stoeien en hebben daar ruimte voor nodig. 
Zorg daarom dat er voldoende ruimte is om te stoeien zonder dat tieners zich bezeren of dat 
het hele interieur stuk gaat. Een sporthal is daarom een ideale en veilige omgeving voor deze 
tieners om zich te bewegen. 
 
Er zijn naast voetballen en stoeien nog enkele andere activiteiten die tieners graag in de 
sporthal doen b.v.: 
 

• Van de dikke matten een hut maken waarin tieners een eigen plekje creëren. 
• Op de kasten staan en vervolgens slingeren naar beneden aan touwen waarna ze op 

dikke matten vallen. 
• Springen op de springplank en dan salto’s maken en neerkomen op dikke matten 

(alleen onder begeleiding) 
• Een soort judo op de dikke matten. 
• Apenkooien, hierbij staat de hele sporthal vol met spullen om te sporten. Ook hierbij is 

deskundige begeleiding nodig. 
 
Het is belangrijk om tieners te stimuleren te sporten en dat kan het beste door leuke 
activiteiten te organiseren, of dit nu door de tienerwerker of de tieners zelf gedaan wordt is in 
dit geval niet belangrijk. Wel belangrijk is dat de mogelijkheid geschapen wordt om dit te 
kunnen doen. 
 
5.3 Creëer  rust in het tienercentrum 
 
Als een tiener met groot kabaal zeer negatief binnenkomt is het belangrijk om te kijken of er 
iets aan de hand is, of er iets niet goed is gegaan die dag. Zoals bij de Gorden methode wordt 
beschreven, wordt er eerst gekeken wat er aan de hand is en vervolgens bevestig je dat het 
deze tiener niet goed gaat. Er wordt aan de tiener gevraagd wat er aan de hand is. Iedere keer 
dat ik dit gedrag in de praktijk tegenkwam bleek dat er iets niet goed ging, er waren 
problemen op school, thuis of met vrienden. Het is belangrijk dat men er met de tiener over 
praat en vervolgens merk je dan dat het negatieve gedrag van deze tiener verminderd. Als dit 
in een rustige omgeving plaatsvindt dan zal dit gedrag niet uit de hand lopen en sneller 
oplossen.  
 
Iedereen heeft complimenten nodig ook de tieners, van complimenteren groeien ze. In de 
puberteit zijn de tieners heel erg onzeker omdat er zoveel veranderd. Daarom zijn tieners 
gevoeliger voor complimenten en minder gevoelig voor straf. Tenslotte kun je met honing 
tieners lijmen. Als je tegen tieners zegt dat ze zo volwassen en verstandig zijn, dan voelen ze 
dat als een compliment en proberen ze hun gedrag  verder te verbeteren. (willen meer 
complimentjes) Ook is het voor iedere tiener belangrijk om te ervaren dat ze welkom zijn, en 
daarom is het begroeten van de tieners op de manier van “Hallo Jacky, leuk dat je weer 
langskomt”  erg belangrijk. Dit beinvloedt de sfeer op een positieve manier, het kan de kou uit 
de lucht wegnemen en de nodige rust creëren.  
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Neem de tieners altijd serieus en behandel ze als “gelijke” , waardoor ze beter gaan luisteren, 
ook als er een ruzie is. De tieners willen gehoord worden, ze willen serieus genomen worden. 
Als de tienerleiding niet laat merken dat hij/zij het initiatief heeft gezien dan zal de tiener het 
initiatief herhalen (zeuren, aandacht vragen, vervelen e.d.) Als men naar de mening van de 
tiener luistert en daar op een goede manier op reageert kunnen tieners beter met verschillende 
situaties omgaan. Ze zijn dan eerder geneigd om te luisteren naar wat je te vertellen hebt. Hoe 
eerder de tienerwerker reageert op het initiatief van de tiener, hoe eerder de rust is 
weergekeerd. Als men op tijd reageert op initiatieven van de tieners is het goed mogelijk dat 
er helemaal geen onrust komt, dus blijft het rustig in je tienercentrum. 
 
Tieners zijn vaak erg onrustig, er gebeurt van alles op die leeftijd, zoals de ontdekking van de 
seksualiteit, hun identiteit e.d. daarom is het belangrijk dat de houding van de tienerwerker 
ten opzichte van de tieners rust moet uitstralen. Ik bedoel te zeggen dat er een rustige en 
gemoedelijke sfeer moet hangen ondanks dat de tieners veel lawaai kunnen maken. Alle 
kinderen hebben een rustpunt nodig, de meest agressieve en onrustige tiener wordt rustig en 
handelbaar als er rust gecreëerd wordt, zo heb ik dit in de praktijk ervaren. Er is dan een beter 
overleg tussen de tieners onderling. Als de tienerleiding rustig is dan kan deze de situatie 
beter overzien. De tieners vinden het belangrijk om een veilige en rustige plaats te hebben 
waar ze zonder zich zorgen te hoeven maken kunnen experimenteren. Ik ben er van overtuigd 
dat als men de tieners rustig benaderd, óók als ze iets verkeerds hebben gedaan, het ten goede 
komt aan de positieve sfeer. Tieners zijn over het algemeen erg onrustig. Als men met de 
tieners altijd rustig overlegt, zonder stemverheffing, heeft dit als effect dat de tieners veel 
eerder gaan luisteren. Dan vertellen ze eerder wat ze zelf over verschillende onderwerpen 
vinden en hebben daar ook vaak hele goede ideeën over. Als de tienerwerker onrustig is dan 
worden de tieners ook onrustig en krijgen daardoor eerder ruzie met elkaar. Dit effect werkt 
hetzelfde als bij ouders van kleine kinderen, waar je dit effect heel duidelijk kunt zien. 
 
Heel vaak komt het voor dat tieners elkaar aanspreken op hun gedrag, “Dat doe je toch niet! 
Blijf van die koekjes af! Zit jan niet zo te pesten!”  zijn uitspraken die je dan hoort. Tieners 
spreken elkaar aan op hun gedrag en dat is tot op zekere hoogte goed, het is belangrijk voor 
de participatie van de tieners, ze helpen elkaar om een beter mens te worden. Conflicten kun 
je onderling op laten lossen en af en toe kun je als tienerwerker een manier voorstellen die de 
tieners kan helpen om uit het conflict te komen als ze er zelf niet meer uit kunnen komen. 
Tienerparticipatie zie je regelmatig, beslissingen nemen over hoe je met de computer om moet 
gaan, huisregels opstellen voor de tieneropvang enz.  Doordat je tieners serieus neemt en met 
respect behandelt creëer je rust, tieners voelen zich gehoord. 
 
Volgens de Algemene Rechten Van Het Kind dat Nederland ondertekent heeft zijn alle 
jongeren gelijk, d.w.z. dat zowel gemakkelijke- als probleemjongeren van een open 
tienercentrum gebruik mogen maken, ga je bepaalde “ lastige”  tieners buitensluiten dan wordt 
er gediscrimineerd. Er zijn jongerencentra waar probleemjongeren geweerd worden, wat kan 
resulteren dat deze jongeren op een zeker moment agressie kunnen gaan gebruiken, materieel 
of tegen personen, dus is het zaak om samen een oplossing te vinden waar iedereen het mee 
kan vinden.Op een of ander moment komen probleemjongeren naar de tieneropvang. Het 
beste wat je kunt doen om een zo goed mogelijke sfeer te creëren is om alle jongeren een plek 
te geven waar rust heerst, want rust creëert rust. Geef jongeren een plek waar ze rust kunnen 
vinden en waar ze gewaardeerd worden, waar geen spanning heerst en waar iedereen 
gerespecteerd wordt. Dat is de basis van een goed contact met iedere jongere.  
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Tieners willen vooral doen waar ze op dat moment zin in hebben en in de tijd die ze zelf 
kiezen. De tieneropvang staat voor participatie van de jeugd, het zelf indelen van de tijd die ze 
te besteden hebben in hun vrije tijd in het tienercentrum. Het zelf regelen of ze willen sporten 
en als ze dat willen, zelf bepalen wat ze in de sporthal willen doen, zelf hun spelregels maken. 
De tieners beslissen in een afgebakend kader waar ze mee willen sporten, b.v. als de tieners in 
de sporthal willen voetballen bepalen ze zelf de spelregels. Het is belangrijk voor de tieners 
dat ze veel mogen en niets moeten, het is de taak van de tienerwerker om sport op een 
uitdagende manier aan te bieden zodat de tieners uit zichzelf graag sporten. Tieners kunnen 
zich dan uitleven, ze kunnen hun agressie kwijt door bijvoorbeeld hard tegen een voetbal te 
schoppen of een rondje hard te lopen. Ook stoeien zorgt ervoor dat tieners elkaar eerder 
accepteren, waardoor er meer rust zal ontstaan in het tienercentrum 
 
Door gesprekken met tieners is mij duidelijk geworden dat elk mens ervaringen op een eigen 
manier ervaart, wat niet wil zeggen dat wat ervaren wordt ook de hele realiteit is. Ook bij 
juridische zaken, bijvoorbeeld bij getuigen, werkt het geheugen niet op een absolute manier. 
Het beleven van de ervaringen uit het verleden van een tiener wil nog niet zeggen dat dit 
100% reëel hoeft te zijn, wel kan met zekerheid gezegd worden dat de tiener deze ervaring op 
zulke manier ervaart en voelt. De ervaring en het gevoel daarbij is voor de betreffende tiener 
het belangrijkste omdat dit het gedrag van de tiener bepaalt en niet de realiteit. Het is extreem 
belangrijk om deze gevoelens niet te bagatelliseren en de tiener in zijn gevoel serieus te 
nemen.Wat de tiener tegen de tienerwerker vertelt kan, ondanks dat deze het goed bedoelt, 
toch anders overkomen en de tienerwerker interpreteert dit op haar/zijn eigen manier omdat 
deze ook een eigen verleden heeft met eigen belevenissen, iedereen heeft zijn of haar eigen 
geschiedenis. 
Ik heb gemerkt dat als er een ruzie is en je vraagt naar de reden van de ruzie, dat de tieners 
soms tegenstrijdige verklaringen afleggen, de ander heeft het gedaan. Vaak vraag je jezelf af 
wie er gelijk heeft en regelmatig komt de ruzie voort uit het feit dat de tieners de toedracht 
anders ervaren. Daarom zal er altijd naar beide partijen geluisterd moeten worden en zal er 
begrip moeten worden bewerkstelligd naar beide partijen toe. Het is hierbij heel belangrijk om 
de gevoelens van de ander te leren begrijpen.  
Vaak is het elkaar aanstoten al een reden tot ruzie bij de tieners en ziet men niet wat de ander 
aan het doen is. Veel kinderen zien niet wat er om zich heen gebeurd, waardoor ze schrikken 
als er iets onverwachts gebeurd zoals het tegen elkaar oplopen of iets per ongeluk om stoten. 
Het is de moeite waard om de tieners daar op te wijzen en hen te doen beseffen dat er meer 
om hun heen gebeurd als ze zelf zien. Probeer daarom de tieners bij ruzie met elkaar te laten 
praten, geef ze een alternatief mee zodat ze leren met elkaar om te gaan zonder dat het tot een 
conflict komt. Leer de tieners om sorry te zeggen tegen elkaar en laat ze inzien dat dit veel 
minder emoties met zich mee brengt dan als er ruzie komt. Je kunt de tieners leren, als ze 
zichzelf verontschuldigen, dat de consequenties veel minder ernstig zijn dan als ze dat niet 
doen, een ruzie maakt het probleem veel ernstiger als nodig is.  
Omdat tieners nog niet volwassen zijn maken ze meer fouten dan volwassenen, geef tieners 
daarom de ruimte om fouten te maken en laat ze er iets van leren. Dit kan in een meer 
gecontroleerde omgeving zoals de thuissituatie, op school of in een tienercentrum zodat er 
direct op ze ingespeeld kan worden. Als je met respect en rustig omgaat met de tieners komt 
het goede naar boven, steeds complimenten geven voor positief gedrag draagt enorm bij aan 
een positieve instelling en daardoor goed gedrag van de tiener. In tegenstelling tot de harde 
aanpak, waar je alleen de scherpe kantjes er af kunt halen. Als tieners meer zelfvertrouwen 
krijgen dan zullen ze minder behoefte hebben aan negatieve aandacht en wordt er een 
positieve sfeer geschapen, wat weer leid tot rust in het tienercentrum. 
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De tieneropvang is een voorportaal dat preventief kan werken en problemen kan signaleren, 
deze signalering is erg belangrijk als er een groep van tieners bij de tieneropvang komt die 
vrij overheersend is. Door excursies, workshops e.d. kan er gewerkt worden aan preventie 
zoals een bezoek aan een jeugdgevangenis, een workshop over drugs, een film maken over 
alcoholmisbruik enz. Door op een positieve manier met deze tieners om te gaan en leuke 
activiteiten aanbied zullen deze tieners rustiger worden en positiever naar andere tieners. 

Twee tieners hebben ruzie. Een jongen schopt een meisje, zodat het meisje op de grond valt 
en vervolgens kreunt van de pijn. Enkele tieners komen de tienerwerker halen. Deze gaat 
naar het slachtoffer om te kijken wat er aan de hand is. De tienerwerker vraagt aan een 
collega om het slachtoffer naar de huisarts te brengen en de ouders worden meteen 
gewaarschuwd. Om rust te krijgen in de groep vraagt de tienerleidster of de dader naar huis 
wil gaan. Doordat de tienerleidster dit rustig vraagt gaat de dader ook zonder mokken naar 
huis. Als het slachtoffer weer terug is wordt er door de tienerleidster met de groep 
gesproken over de emoties die dit incident opriep. De ouders namen het slachtoffer daarna 
mee naar huis en de rust was weergekeerd. Daarna heeft de tienerwerker met de dader en 
zijn ouders over de situatie gesproken. 
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5.4 Geef altijd het goede voorbeeld 
 

 
 
De beste methode om tieners iets te leren en te zorgen dat ze je serieus nemen is om voor te 
doen, of zoals men zegt “voor te leven” . De tienerwerker heeft een voorbeeldfunctie te 
vervullen, goed voordoen is ook goed nadoen. Met deze gedachte kan men de tieners ook 
leren om volwassen te worden. Als de tienerwerker oneerlijk is, doordat deze dingen mag 
doen die de tieners niet mogen b.v. koffie drinken waar de tieners dat niet mogen, nemen de 
tieners de regels niet meer serieus. De tieners zeggen dan dat ze het niet eerlijk vinden, 
hierdoor luisteren ze niet meer naar wat er verteld wordt, hier zijn tieners erg gevoelig voor. 
Er wordt de tieners overal geleerd om eerlijk te zijn tegen anderen, als anderen dat dan niet 
zijn dan kunnen de tieners op een gegeven moment besluiten om ook maar niet eerlijk te zijn. 
 
Een voorbeeld: 
 
Als de ouder zelf rookt en deze zegt tegen de tieners dat zij dat niet mogen doen, dan zullen 
de tieners vaak niet luisteren omdat ze dan kunnen denken dat het niet zo veel kwaad kan 
omdat de ouder ook rookt.  
Roken beide ouders niet en deze ouders leggen uit dat roken ongezond is, dan zal de tiener 
daar eerder naar luisteren. De ouders geven dan het goede voorbeeld. 
 
Het is algemeen bekend dat wat volwassenen voordoen de jeugd probeert te imiteren, dat geld 
ook voor slecht gedrag. Als opvoeders een slecht voorbeeld geven dan is de kans groot dat 
tieners dat nadoen, zoals roken, schelden, slecht rijgedrag in de auto, geen respect tonen voor 
de medemens en ga zo maar door.  
 

 
 
 
5.5 Verantwoordelijkheden gekoppeld aan vr ijheden 
 
De stimulans om verantwoordelijkheden op zich te nemen wordt vergroot als men vrijheden 
koppelt aan verantwoordelijkheid. Als voorbeeld neem ik een tiener die met vrienden of 
vriendinnen uit wil gaan, de ouders zijn ongerust dat hun tiener iets overkomt, waardoor ze de 
tiener de verantwoordelijkheid geven om van te voren te regelen dat ze goed thuis komen 

Een tienerwerker zit aan een tafel op een bepaalde plek in het tienercentrum de tieners in de 
gaten te houden en kon (omdat de tieners druk waren) daarom niet van deze plek weg. Een 
collega brengt haar een kopje thee. Op deze plek echter mogen de tieners niet drinken. De 
tienerwerker gaf aan dat ze op dat ogenblik de thee niet aan kan nemen omdat dat geen goed 
voorbeeld was voor de tieners. Er zou anders een verkeerd signaal gegeven worden aan de 
tieners en deze zouden dan terecht kunnen zeggen dat zij ook op deze plek iets mogen 
drinken 

Op een dag zag de tienerwerker dat de beheerder van de sporthal aan het praten was met de 
tieners. De tienerwerker kwam er achter dat hij de tieners aan het uitleggen was hoe ze 
wietplantjes konden kweken, waar de tienerwerker het uiteraard niet mee eens was. Deze 
tieners waren juist heel vatbaar voor dit gedrag en de tienerwerker wilde voorkomen dat ze 
beïnvloed werden door het slechte gedrag van een volwassen man. 
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zodat de ouders niet ongerust hoeven te zijn. De tiener krijgt dan als vrijheid van de ouders 
dat hij/zij uit mag gaan. Dus als er niet voldaan wordt aan de verantwoordelijkheid (de tiener 
kan de verantwoordelijkheid niet aan en regelt geen vervoer), dan krijgt hij/zij ook de vrijheid 
niet, tot het moment komt dat de tiener de verantwoordelijkheid wel aan kan. Bij duidelijke 
uitleg van de ouders is het heel goed mogelijk dat de tiener de verantwoordelijkheid met 
daaraan gekoppeld de vrijheid van het uitgaan ook accepteert en de volgende keer zal het 
daarom beter gaan. Ook als de tiener in het uitgaanscentrum is en er een reden is om te laat 
thuis te komen dan is het de verantwoordelijkheid van de tiener om even naar huis te bellen 
zodat de ouders niet ongerust hoeven te zijn. Mocht de tiener deze verantwoordelijkheid niet 
aan kunnen dan kunnen de ouders de vrijheid en de verantwoordelijkheid, die samengaan met 
het uitgaan, even terugnemen tot er een moment komt dat ze denken dat hun tiener er aan toe 
is.  
 
Ook in een tienercentrum kan men verantwoordelijkheden koppelen aan vrijheden. Het is 
belangrijk om de tieners van te voren uit te leggen welke verantwoordelijkheden bij welke 
vrijheden horen. Als de tiener de verantwoordelijkheid niet aan kan is het niet verstandig om 
de vrijheid te geven zonder dat je de verantwoordelijkheid die erbij hoort hieraan koppelt. Als 
je zelf ziet of als de tiener aangeeft dat hij/zij de verantwoordelijkheid kan dragen, dan kan 
men het opnieuw proberen tot het de tiener lukt. Het moet naar de tiener toe heel duidelijk 
zijn dat het niet erg is dat het een keer niet gelukt is en dat je niet boos bent, maar dat hij/zij 
het later weer eens kan proberen tot het lukt.  
 
 
5.6 Waar  kom je extra problemen tegen en wat kun je hieraan doen?  
 

 

 

Allereerst gaan we kijken bij welke groep tieners en op welke plaats de meeste problemen 
voorkomen. In het algemeen kan men stellen dat de problemen vooral bij randgroepjongeren 
voorkomen. 
 
Wat is een randgroepjongere?  
 
De definitie van randgroepjongere is volgens Van Dale: 
 
Randgroep: bevolkingsgroep die niet mee kan komen met de samenleving 
Randgroepjongere: jongere die leeft aan de zelfkant van de maatschappij  
 
Een randgroepjongere is een jongere die (vaak s’avonds) regelmatig met meerdere 
vrienden/vriendinnen op straat te vinden is. Vaak wordt het pas problematisch als jongeren 
rommel laten slingeren, harde muziek draaien, vernielingen aanrichten, agressief zijn en/of 
drugs gebruiken. Deze jongeren kunnen vaak thuis niet terecht om diverse redenen. 
 

” it’s concerned with how we are treated and regarded more generally and with having greater 
say and control over the whole of our lives. Whatever our age, ethnicity, gender or sexuality we 
are entitled to be ourselves, be accepted for what we are and not valued or subject to 
oppression.”  (Croft and Beresford) 
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Door problemen thuis: 
 

• Ouders zijn niet thuis 
• Jongeren mogen geen vrienden meenemen naar huis 
• Jongeren hebben zelf een probleem 

 
 
 
Vaak blijken deze jongeren gevoelige aardige tieners te zijn indien men ze wat aandacht en 
vriendelijkheid geeft. 
 

 
 
Het is mijn vermoeden dat jongeren die opvallen door hun gedrag meer psychische problemen 
hebben dan jongeren die niet opvallen. (jongeren die opvallen door hun gedrag zijn jongeren 
die zich agressief en extreem stoer gedragen of jongeren die extreem teruggetrokken of 
aanhankelijk zijn). De agressieve jongeren hangen vaak op straat rond en vallen daar op door 
de overlast die ze veroorzaken.  
Deze tieners kwamen regelmatig bij het tienercentrum waar ik gestationeerd was. Naarmate 
deze tieners vaker in het tienercentrum kwamen en doordat dit soort tieners meer open werden 
ten opzichte van mij is dit vermoeden steeds meer bevestigd.  
Ik heb me vaak afgevraagd, als de tieners extreem druk en agressief bij de tieneropvang 
binnen kwamen, waarom de tieners dit gedrag vertoonden. Het kan zijn dat het uit is met de 
verkering, ruzie met ouders of het ging op school niet goed, dit gedrag kan diverse oorzaken 
hebben. 
 
De groep die de meeste problemen gaf in de maatschappij en bij de tieneropvang was een 
groep die de meeste persoonlijke problemen had. Door gesprekken met de betreffende tieners 
is gebleken waarom deze groep niet goed functioneerde waardoor ik een lijst met problemen 
heb opgesteld om te laten zien dat, door deze tieners hulp te bieden, er de scherpe kantjes af te 
halen waren. Deze tieners functioneerden niet goed om de volgende redenen: 
 

• Een tiener die een ouder heeft met manische depressiviteit. 
• Tieners waarvan een van de ouders alcoholverslaafd is. 
• Tieners die depressieve gevoelens hebben, waarvan één tiener al in behandeling was. 
• Tieners die te maken hebben met scheidingsproblematiek. 
• Een tiener die geen contact meer heeft met één van de ouders. 
• Verwaarlozing door een of beide ouders.  
• Het vermoeden van mishandeling. 
• Tieners met ADHD. 
• Tieners met dyslexie.  
• Een tiener die analfabeet is.  
• Eenzame tieners.  

 

Koen vertelt dat z’n zus is verkracht en laat merken dat hij hier erg mee zit. Na een 
gesprek met hem geeft de tienerwerker hem het advies om hulp te zoeken voor zichzelf 
en z’n zus. 
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Het is mijn overtuiging dat, door deze problemen, de tieners grote kans hebben dat ze: 
 

• Eerder agressief worden (sneller grijpen naar geweld t.o.v. andere tieners) 
• Sneller in aanraking komen met drugs  
• Eerder crimineel gedrag vertonen  
• Sneller op straat vernielingen aanrichten 
• Eerder geluidsoverlast veroorzaken 

 
Dit komt vaak door frustratie en het onvermogen om met hun problemen om te gaan en omdat 
deze tieners niemand hebben die ze begrijpt.  
Als de tienerwerker de wetenschap heeft dat tieners door omstandigheden slecht gedrag 
vertonen kan deze positiever op deze tieners reageren. Deze tieners dienen wel op hun gedrag 
aangesproken te worden en moeten leren om verantwoordelijkheid te nemen. Ze gedragen 
zich vaak “slecht”  en er moet op gewezen worden maar dat wil niet zeggen dat ze ook 
veroordeeld moeten worden als men nog niet weet wat er onderhuids aan de hand is. De 
methoden die eerder besproken zijn bij kleine Karen kunnen ook op deze tieners toegepast 
worden.  
 
 

Op een gegeven moment kwam er een groep tieners met veel bombarie erg luidruchtig 
en bazig bij de tieneropvang. Deze tieners, die naar ze zelf zeggen vernielingen 
aanrichten, discrimineren (White Power)  en zeer dominant aanwezig waren, was 
moeilijk te bereiken. Eerst ging de tienerwerker bij deze groep zitten en maakte ze een 
praatje, dit deed ze om te kijken wat voor vlees ze in de kuip had. De tienerwerker 
observeerde deze groep om te kijken hoe ze deze, voornamelijk uit jongens bestaande 
groep, kon helpen om op het rechte pad te blijven. Voor deze groep moest de 
tienerwerker meer uit de kast halen dan bij de jongere tieners die bij het tienercentrum 
binnen kwamen. Om wat meer grip op deze groep te krijgen vroeg de tienerwerker zich 
af wie de leider was van de groep, om vanaf daar te beginnen. Ze had het idee dat de 
andere tieners de leider volgde in zijn gedrag. De tienerwerker probeerde persoonlijk 
contact te krijgen met deze jongen en begon hem te observeren, waarna er gesprekken 
volgde. Deze jongen bleek erg onzeker en had kenmerken van een depressie. Hij praatte 
erg negatief over de thuissituatie en de maatschappij, hij vond zichzelf een 
mislukkeling. De tienerwerker vroeg zich af of dat misschien de oorzaak was van het 
gedrag dat hij vertoonde. Door positief op hem in te spelen probeerde ze hem een beter 
beeld te geven van de maatschappij, hem het idee te geven dat niet alles en iedereen 
tegen hem was en dat er ook mensen waren die om hem geven zoals zijn vrienden. Dat 
had een positief effect op hem, het bleek dat hij zich erg thuis voelde bij de 
tieneropvang en hij gedroeg zich op deze plek ook redelijk netjes. Je kon zien dat hij erg 
zijn best deed om zich goed te gedragen. Na interventie op de leider en gesprekken met 
andere leden van deze groep is de situatie in het tienercentrum met betrekking tot deze 
groep tieners positief veranderd. 
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Vaak zie je bij lastige en agressieve tieners dat ze onzeker zijn, heel vaak krijgen ze te horen 
dat ze niet deugen en alles fout doen, tieners hebben ook positieve aandacht nodig zoals het 
zeggen als het wel goed gaat. “ Jij deugt niet”  is hier dan ook een foute uitspraak, het is beter 
als je alleen de dingen benoemt die fout gaan, met de mededeling dat dit nog enige aandacht 
nodig heeft en dat ze in de toekomst dit probleem wel onder de knie krijgen. Door hierin 
geduld te bewaren en de tieners de tijd te gunnen om fouten te herstellen en de juiste 
vaardigheden onder de knie te krijgen geef je ze zelfvertrouwen. Het is heel belangrijk om het 
goede uit de persoon te halen, als je hierin extra energie steekt dan zie je de tieners ten goede 
veranderen. Als een tiener alleen hoort wat hij fout doet, dan gelooft hij/zij dat hij niet deugd, 
zo kunnen zij de conclusie trekken “als ik het toch nooit goed kan doen, dan doe ik alles maar 
bewust fout”  en dat zie je dan vaak terug in agressief gedrag, vernielzucht, drugsgebruik enz.  
Zoals ik in dit hoofdstuk al heb aangegeven kan men het beste deze tieners het goede 
gereedschap aangeven om ze te leren omgaan met frustraties en invloed uit te oefenen op hun 
eigen leven. 
 

 
 
Tieners praten wel eens over het gebruik van een jointje die ze buiten het tienercentrum 
roken, ze zijn er heel openlijk over, probeer je als tienerwerker te houden aan de adviezen van 
organisaties zoals Novadic-Kentron (netwerk voor verslavingszorg) die met jongeren praten 
over drugs en voorlichting geven. Het is erg moeilijk om een middenweg te vinden in wat 

Een moeder komt naar het tienercentrum. Zonder iets tegen de tienerwerker te zeggen 
gaat ze naar haar twee zonen in de gymzaal en neemt de schoenen en jas van een van 
haar zonen mee, vervolgens verdwijnt de moeder (achteraf bleek dat haar zoon een jas 
en gymschoenen van deze moeder aan had gedaan). De jongen moest zonder jas en 
schoenen bij een temperatuur onder het vriespunt naar huis toe.  

Het gedrag van Kees, een “ lastige”  tiener  
 

• Is vaak agressief naar anderen, zowel verbaal als lichamelijk 
• Is vernielzuchtig buiten het tienercentrum 
• Luistert slecht als er gevraagd wordt of hij wil stoppen met bepaalde activiteiten die niet 

kunnen 
• Is leider van een groep jongens en beïnvloed hen. 
• Zit vaak somber voor zich uit te staren aan een tafeltje 
• Gaat in een sombere bui niet met vrienden voetballen, ook niet na vriendelijk 

aandringen van de tienerwerker 
• Zegt regelmatig dat hij nergens zin in heeft 
• Zegt dat hij hele dagen op bed doorbrengt 
• Zegt dat hij een slechte relatie heeft met zijn ouders 
• Kruipt weg en huilt als de tienerwerker zegt dat ze op vakantie gaat.  
• Zegt regelmatig dat zijn leven niets waard is 
• Wil met rust gelaten worden als hij somber is 
• Is ervan overtuigt dat hij geen leuke vriendin kan krijgen omdat hij vind dat hij niets 

waard is 
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goed is voor de jongere tieners die nog geen drugs gebruiken en wat goed is voor de tieners 
die al drugs gebruiken. Proberen het onderwerp “drugs”  bespreekbaar te maken is heel 
belangrijk. Men kan een workshop geven over drugsgebruik, inclusief het alcoholgebruik dat 
sommige tieners te veel van nuttigen. Belangrijk is dat men met de tieners openlijk praat over 
druggebruik en hiervan de gevaren uit legt. Vertel tegen de tieners dat het geldverslindend is 
om jointjes te kopen, dat het erg verleidelijk is om over te stappen naar harddrugs en dat dit 
de nodige gevaren met zich mee brengt. Het is verstandig om tieners te stimuleer om sites te 
bezoeken die over drugsmisbruik gaan, waar ze duidelijk uitleggen wat een drug is en wat de 
gevaren daarvan zijn. Wat ik hier vertel is een voorbeeld van ‘het goede gereedschap 
aangeven’  wat heel erg belangrijk is in de puberteit.  
 

 
 
Alle tieners zouden aanspraak moeten kunnen  maken op de tieneropvang, ook de moeilijke 
jeugd. Deze groep tieners hebben extra begeleiding nodig in de vorm van opvoeding. 
Sommige professionals vinden het al opvoedend genoeg om te zeggen “voeten van de bank”  
of “niet doen…” . Het is echter belangrijk om de jongeren proberen te begrijpen en ze 
daardoor op het rechte pad te houden. Het is de laatste mogelijkheid om deze jongeren bagage 
mee te geven om op een zo goed mogelijke manier volwassen te laten worden zodat ze 
zelfstandig kunnen leren zijn en ze zelfvertrouwen krijgen. De tieners op het juiste spoor 
zetten zou eigenlijk een taak van de maatschappij moeten zijn.  
In mijn ervaringen met kinderen heb ik gezien dat sommige opvoeders waaronder enkele 
professionals negatief op de zogenaamde “ lastige”  kinderen reageerden. Volwassenen zijn 
geneigd om negatief te reageren op kinderen die veel aandacht vragen. Heel vaak zie je dat 
zulke tieners alleen nog maar negatieve aandacht krijgen en weinig of geen positieve 
aandacht. Tieners hebben recht op een goede opvoeding volgens de Conventie van de Rechten 
van het Kind. Op de langere termijn zal een goede opvoeding, of die nou gegeven wordt door 
de ouders of door een professionele opvoeder, haar vruchten afwerpen. De maatschappij heeft 
er baat bij als tieners volwaardige en verstandige volwassenen worden. Als men op korte 
termijn denkt en tieners alleen maar aangeeft wat ze fout doen, zoals “voeten van de bank” , 
“Jan doe eens wat rustiger “  of “ben je helemaal gek om dat jointje te voorschijn te halen, dat 
mag je hier niet”  dan kan men niet verwachten dat dit ook gedaan wordt als de leiding niet 

Een tiener boert veel en met veel lawaai, hij is agressief en haalt veel koekjes weg. Op een 
gegeven moment komt de tienerwerker met de vraag of de tiener misschien last heeft van 
maagpijn waarop deze een bevestigend antwoord krijgt. De tiener vertelt dat hij dagen heeft 
dat hij zowel s’morgens als s’middags niet eet. Deze tiener at dagenlang geen brood doordat 
er thuis geen toezicht was. De tienerwerker gaf hem het advies om brood mee naar de 
tieneropvang te nemen en het daar op te eten met een kopje thee. Thuis was er niemand die 
hem zei dat hij moest eten en bij de tieneropvang wel, de persoonlijke aandacht die hij kreeg 
van de tienerwerker was genoeg om hem aan te zetten tot gezond eten. Toen de tienerwerker 
hem weer zag bij de tieneropvang was deze tiener een stuk rustiger geworden, boerde niet 
meer en at voldoende.  
 
Een tiener is druk en agressief, hij gooit met kussens naar tieners en stoeit met andere tieners 
die daar niet om gevraagd hebben. De tienerwerker vraagt hem waarom hij zo druk is, waarop 
hij zegt dat hij niet weet waar het vandaan komt. De tienerwerker verwacht dat deze jongen 
zich niet bewust is van wat hij aan het doen is, zij probeert hem opmerkzaam te maken van 
zijn handelen en vraag regelmatig waar hij mee bezig is. (Bewustwording is voor hem het 
toverwoord) 
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meer aanwezig is. Voor een positieve verandering van de tieners zul je een positieve 
benadering moeten gebruiken. Complimenteren als de tieners hun activiteiten en omgang met 
anderen goed doen. 

Martine Delfos ( psycholoog/therapeut) heeft het heel mooi beschreven in haar boek 
Ontwikkeling in vogelvlucht, ontwikkeling van kinderen en adolescenten, hierin staan drie 
gouden regels voor gedragsverandering, deze zijn: 

1) Stoppen van gedrag kan door corrigerend optreden en straffen. Er wordt géén nieuw 
gedrag geleerd en géén ongewenst gedrag afgeleerd. Het maakt de kans op gedrag kleiner 
als de pakkans groter is.  
 

2) Nieuw gedrag leren kan door het gedrag te bekrachtigen, belonen. De sterke bekrachtiger 
is het versterken van het zelfbeeld, waardering uiten.  
 

3) Gedrag afleren kan alleen door uitdoven, extinctie, bijvoorbeeld door negeren. 

Als de groep tieners, die drugs gebruiken of enig ander gedrag vertonen die niet toelaatbaar is, 
vaker bij je tienercentrum binnenkomen kun je deze tieners beter leren kennen en kun je aan 
hun gedrag gaan werken. Als je hiermee een goed resultaat kunt behalen dan is dit zeker de 
moeite waard, de tieners én de maatschappij zou je daar een goede dienst mee kunnen 
bewijzen. 

  
 
 
5.7 Gedrag gerelateerd aan instincten  
 
 
Enkele eigenschappen van de mens zijn terug te voeren naar de oertijd. Iedereen heeft in meer 
of mindere mate agressie in zich evenals andere instincten zoals groepsgedrag en territorium 
gedrag. Instincten zijn per definitie niet slecht, ze beschermen ons in de natuur en dit heeft 
ervoor gezorgd dat de mens zo succesvol is. Natuurlijke vijanden hebben we van ons af 
kunnen weren door deze instincten. In deze tijd hebben we geen natuurlijke vijanden meer in 
de westerse wereld (op de mens zelf na). De mens is geëvalueerd naar de homosapiën, een 
zoogdier dat de hersenen gebruikt om te overleven.  
 
We zijn verschillend met de meeste zoogdieren omdat we van onze verstandelijke vermogens 
gebruik kunnen maken. De mens is een zoogdier die niet alleen op instincten leeft, wij hebben 
het vermogen om onze instincten enigszins onder controle te houden dankzij onze hersenen. 

Hans van 15 kwam binnen met veel kabaal, hij schold en tierde door de gang. Eenmaal 
binnen vroeg de tienerwerker rustig wat er aan de hand was. Zeer onrustig nog vertelde 
Hans dat hij een ongeluk had gehad met zijn brommer. Hij was tegen een auto gereden, 
de brommer was flink beschadigd. Hij vertelde dat het zijn schuld niet was en was zeer 
kwaad op de bestuurder van de auto. De tienerwerker zag dat hij erg geschrokken was 
van het voorval, hij zag erg wit. Ze stelde hem gerust en ze liepen samen naar de 
brommer die hij met zijn zakgeld gespaard had, hij kon met moeite de benzine en het 
onderhoud betalen. De uitlaat van de brommer was kapot en het stuur stond krom, dat 
zou hem een lieve duit kosten.  
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Ieder mens heeft oerdriften die wij door middel van ons verstand onder controle willen  (en 
kunnen) houden. Kinderen hebben deze driften nog niet helemaal onder controle, ook tieners 
zullen dit nog enigszins moeten leren.  
Iedereen kan er zich iets bij voorstellen als mensen zeggen: “dit huis is mijn bezit en hier heb 
je te doen wat ik goeddunk” , wat een vorm van territoriumgedrag is. Hoe groot of klein dit 
territorium ook is, mensen hebben een eigen plaats nodig. Dit zie je bijvoorbeeld als mensen 
naar een concert gaan, mensen gaan nooit uit zichzelf direct naast een vreemde zitten als er 
nog genoeg plaats is om ruimte te scheppen voor zichzelf.  
 
Ook agressie is een drift die de mens moet leren onder controle te houden omdat we anders in 
het gedrang komen met de volgende oerdrift n.l. de drang om bij een groep te horen. Het is in 
de dierenwereld bekend dat als men in een groep kan functioneren, de soort beter in staat is 
om te overleven. Als iemand te agressief is kan deze persoon niet goed in een groep 
functioneren en isoleert zich dan van de groep, waardoor de bescherming van deze persoon én 
de groep in het gedrang komt, de groep kan daardoor in gevaar komen. Te denken valt aan 
iemand die door agressief gedrag andere mensen iets aan doet zodat de groep zich moet 
beschermen door deze persoon af te zonderen (de persoon komt in de gevangenis).  
 
Tieners zijn, net als alle mensen, zoogdieren. Bij dieren in het wild zie je dat de “pubers”  de 
leiders uit gaan proberen. Dit doen ze om hun plaats in de rangorde te bepalen, bij mensen is 
dit net zo. Tieners dagen de volwassenen uit om hun plaats in de maatschappij te kunnen 
bepalen. Het is dus een natuurlijk proces dat tieners juist op deze leeftijd “moeilijk”  zijn. Kijk 
er daarom niet van op als de tieners weer eens “ lastig”  zijn. Je ziet bij tieners heel duidelijk 
welke tieners gezag accepteren en welke niet. Door te kijken hoe ver ze kunnen gaan, 
proberen de tieners hun plaats in de maatschappij te bepalen. Uit bovenstaande blijkt dat als 
de mens één van deze oerdriften niet genoeg onder controle heeft een van de andere driften in 
het gedrang komt. 
 
 

 
 

Ik keek op een dag naar Animal Planet, er was een documentaire op deze zender die een 
onderzoek liet zien naar de reden waarom in een bepaald gebied van Afrika neushoorns 
werden verwond en gedood. Normaal gesproken hebben neushoorns geen natuurlijke 
vijanden, dus het was ongewoon dat dit zo gebeurde.  
De sterfte onder de neushoorns bleek na onderzoek door een groep jonge olifanten te 
zijn bewerkstelligt, zij tiranniseerden de neushoorns.  
Onderzoekers wilden nagaan wat de oorzaak was van het gedrag van deze olifanten 
omdat normaal gesproken de olifanten in dit gebied harmonieus samen leefden met de 
neushoorns.  
Het bleek om een groep jonge olifanten te gaan die nog niet zo lang in het 
natuurreservaat waren losgelaten om een groep te vormen. Men wist toen nog niet dat 
deze puberende olifanten van de volwassen olifanten moesten leren om met de 
omringende natuur om te gaan. Toen er later volwassen olifanten bij deze groep jonge 
olifanten werden bijgezet was het probleem opgelost. De neushoorns konden weer naast 
de olifanten leven zonder voor hun leven te hoeven vrezen. 
 
Killer elephants – 25 mei 2005 - Animal Planet     
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5.8  Tot slot 
 
In dit hoofdstuk heb ik uitgelegd dat, welke methode je ook gebruikt, dit niet genoeg is om 
precies 100% van de tieners op de juiste wijze te begeleiden naar volwassenheid. Groepswerk 
vraagt om een bepaalde omgangsmethode zoals de Self Directed Groepworks methode laat 
zien. De Gordon methode die gericht is op individuen is bij uitstek goed om met verschillende 
individuen te leren omgaan. Deze twee methoden kan men ook door elkaar heen gebruiken 
d.w.z. dat je ook individuele tieners met de Selfdirected Groepwork Methode kunt helpen en 
groepen voor een deel ook met de Gordon Methode. Daarom probeer ik twee methoden met 
elkaar te combineren en voeg ik eventueel nieuwe elementen toe naar gelang dit nodig is in de 
praktijk. Verder is het belangrijk dat verschillende groepen zoals de rustige tieners en de zgn. 
“ lastige”  jeugd bij elkaar te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren. Als het mogelijk is om 
deze twee groepen op een goede manier samen te laten zijn dan moet dat zeker geprobeerd 
worden. In dit hoofdstuk geef ik een voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen. Tieners willen 
heel graag volwassen zijn en daar hebben ze nog enige begeleiding bij nodig. Het is daarom 
niet terecht dat je van tieners vraagt om zich volwassen te gedragen. In sommige opzichte 
zullen ze al volwassen gedrag vertonen en in andere opzichten zullen ze nog kind zijn en 
omdat iedere tiener een andere geschiedenis heeft doorgemaakt en een ander karakter heeft 
kun je niet bij voorbaat zeggen dat alle tieners hetzelfde zijn en hetzelfde te leren hebben. Dat 
zou een te gemakkelijke voorstelling van zaken zijn, de praktijk wijst anders uit. Daarom stel 
ik voor om de tieners het juiste gereedschap aan te geven en te stimuleren om op een goede 
manier met elkaar om te gaan. Hierbij is het belangrijk om rust te creëren omdat je met rust 
heel veel kunt bereiken met tieners. Verder heb ik verteld dat je aan vrijheden ook 
verantwoordelijkheden kunt koppelen zodat de tiener een groter verantwoordelijkheidsgevoel 
zal ontwikkelen. De tienerwerker zal het goede voorbeeld moeten geven zodat deze ook 
serieus genomen zal worden in datgene wat deze wil bereiken, dat is een goed lopende 
tieneropvang waar rust heerst en die tieners stimuleert om zich te ontplooien. Ik heb het ook 
gehad over de “ lastige”  tieners die het redelijk goed zouden kunnen doen als er de nodige rust 
en respect in het tienercentrum heerst zodat ook deze tieners uitgedaagd worden om goed hun 
best te doen en ze meer zelfvertrouwen krijgen waardoor ze minder negatieve aandacht 
vragen. Verder vraag ik me af wat het gedrag van tieners veroorzaakt, is dit een natuurlijk 
gedrag dat te maken heeft met oerdriften? 
Laat tieners eens af en toe kinderen zijn en onbezorgd een potje stoeien of lekker samen 
giebelen als ze daar behoefte aan hebben. Er staat een grote druk op tieners, door de 
hormonen die door hun lijf gieren en hen daardoor seksueel actief maakt. Ze ontdekken dat ze 
verantwoordelijkheden krijgen die ze liever niet willen omdat ze nog af en toe kind willen 
zijn. Het is een hele onrustige tijd voor ze en daarin willen ze begrepen worden. 
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6. Het netwerk 
 
Samenwerken met meerdere instanties is erg belangrijk en kan ook meerdere doelen dienen 
zoals: preventie, doorverwijzing als de tiener hulp nodig heeft, studie, opvoeding, informatie 
of voorlichting en activiteiten organiseren. Vanuit het oogpunt van preventie is samenwerking 
zelfs een must. In dit hoofdstuk vertel ik over de diverse instellingen waar je mee samen kunt 
werken.  
 
Met welke instanties kan er samengewerkt worden en wat is het nut daarvan? 
 
De instanties zijn onder te verdelen in vijf categorieën n.l 
 

1. Instanties die voor de subsidie zorgen zoals de gemeente 
2. Instanties die eventueel personeel kunnen leveren zoals een kindercentrum of 

jongerenwerk 
3. Instanties waar je tieners kunt werven zoals het jongerenwerk, groep 8 van de 

basisscholen en het voortgezet onderwijs  
4. Instanties die voor activiteiten en/of het materiaal hiervoor kunnen zorgen zoals de 

kindercentra het jongerenwerk, creatieve instellingen en plaatselijke ondernemers 
5. Instanties waarmee je kunt samenwerken in verband met preventie en waar je tieners 

naar kunt doorverwijzen als er problemen dreigen te ontstaan zoals de 
jeugdhulpverlening, verslavingszorg en de plaatselijke jeugdpolitie 

 
Hieronder  zijn de diverse instanties en het nut van samenwerking uitgewerkt! 
 
Samenwerken met de gemeente 
 
Het is belangrijk om regelmatig te overleggen met de gemeente om te kijken of de 
doelstellingen die in de beleidsnota staan nog actueel zijn. Als er omstandigheden zijn die 
verandering behoeven dan moet het beleid in deze kunnen worden gewijzigd. Ook zal de 
gemeente willen weten hoe het met de tieneropvang gaat, of er genoeg tieners komen en wat 
er zoal te doen is aan activiteiten, daarom is regelmatig overleg gewenst. 
 

 
 
 
Samenwerking met een kindercentrum 
 
Een kindercentrum heeft de expertise om goed personeel te leveren, hun sterke punt is de 
kennis van pedagogie. De tieneropvang sluit naadloos aan op de buitenschoolse opvang 
(kinderen van 4 t/m 12 jaar). Net als bij het jongerenwerk is men in de kinderopvang goed 
met het organiseren van activiteiten. Soms is het goed voor de tieners om activiteiten samen 

De enige verstandige manier van opvoeding bestaat erin een voorbeeld te zijn, desnoods een 
waarschuwend voorbeeld. 
 
Albert Einstein (1879-1955). 
Duits-Amerikaans fysicus. Nobelprijs natuurkunde 1921. 
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met jongere kinderen te organiseren (het verantwoordelijkheidsgevoel van de tieners te 
vergroten) 
 
Samenwerking met het jongerenwerk 
 
De samenwerking met het jongerenwerk heeft enkele voordelen, ’s avonds als de tieners op 
straat rondhangen, kunnen de jongerenwerkers eventuele overlast en drugsproblematiek in 
kaart brengen. De tieners kunnen worden aangesproken op hun gedrag en er kunnen 
regelmatig activiteiten georganiseerd worden voor deze jeugd. Ook kan het jongerenwerk 
voorlichtingsavonden organiseren. Tieneropvang en jongerenwerk kunnen samen de tieners 
bezig houden en monitoren. Er kunnen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd en er 
kan regelmatig overleg plaats vinden over tieners die zowel bij de tieneropvang als bij het 
jongerenwerk in zicht zijn zodat er op tijd ingegrepen kan worden als er problemen 
geconstateerd worden.  
 
Samenwerking met de basisscholen 
 
In groep 8 van iedere basisschool zijn de tieners tussen 11 en 13 jaar en dit is een doelgroep 
voor de tieneropvang. Het is daarom logisch dat je daar tieners gaat werven. Om dit op een 
prettige manier te kunnen doen zul je goede afspraken moeten maken met de directie en 
docenten.  
Deze tieners kunnen door de tieneropvang samen met de basisscholen geholpen worden met 
de keuze van een passende keuze voor het voortgezet onderwijs. 
 
Samenwerking met het voortgezet onderwijs 
 
Als er een samenwerking is met het voortgezet onderwijs kan er direct ingespeeld worden op 
de behoefte van studie of huiswerk.  
Sommige tieners weten niet naar welke school ze willen gaan, wat er dan van ze verwacht 
wordt en als ze al een vak op het oog hebben, welk soort onderwijs daar het meest geschikt 
voor is. Tieneropvang kan een aanvulling zijn van de schooldecaan. De tieners kan men met 
antwoorden begeleiden naar de school van hun keuze, zoals de tieners enthousiasmeren om 
naar open dagen te gaan van diverse scholen. 
Ook is het belangrijk om schoolproblemen (probleem met docenten, pesten, studieproblemen) 
die bij de tieners leven met elkaar te delen zodat de betreffende tiener optimaal geholpen 
wordt.  
Op het voortgezet onderwijs kun je als tienercentrum reclame maken voor diverse activiteiten 
door workshops te geven op school of flyers te verspreiden.  
 
Samenwerking met creatieve instellingen 
 
Om de tieners workshops aan te kunnen bieden die gerelateerd zijn aan kunst en cultuur is het 
verstandig om samen te werken met creatieve instellingen. Hierdoor kunnen er voor de tieners 
leuke activiteiten plaatsvinden zoals een T-shirt bedrukken, dansen, schilderen, muziek 
maken enz. Dit zou een extra verrijking kunnen zijn in het aanbod van activiteiten in het 
tienercentrum. De creatieve instellingen hebben vaak een breed aanbod van activiteiten. 
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Samenwerking met de plaatselijke ondernemers 
 
Ook met diverse plaatselijke ondernemers is het gunstig om samen te werken zoals met doe 
het zelf zaken die voor een gunstige prijs materiaal zouden kunnen leveren en eventueel een 
workshop timmeren zouden kunnen geven. Men kan een kapperszaak vragen om een 
workshop te organiseren voor de tieners. Er is misschien een nagelstyliste in uw woonplaats 
die een workshop zou kunnen doen of een sportschool voor streetdance of taibo. Afhankelijk 
van het budget dat je te besteden hebt kun je diverse kanten op en zullen er zeker ondernemers 
zijn die wat voor je kunnen betekenen. 
 
Samenwerking met de jeugdhulpverlening 
 
Bij de tieneropvang komen veel tieners, daar zijn ook tieners bij die persoonlijke problemen 
kunnen hebben, vooral de zogenaamde randgroepjongeren hebben vaak problemen. De 
tienerwerker kan verschillende problemen signaleren waardoor zij aan de jeugdhulpverlening 
kan vragen om te komen kijken of er specifieke hulp nodig is. Er kunnen vermoedens van 
depressie, scheidingsproblematiek e.d. zijn waar de jeugdhulpverlening een rol in zou kunnen 
spelen. Zij hebben de expertise die verder gaat dan het gewone tienerwerk. Om de problemen 
van jongeren (en hun ouders) op tijd te onderkennen en op te lossen is het van groot belang 
dat er regelmatig overleg is. 
 
Samenwerking met verslavingszorg 
 
Doordat sommige tieners al vroeg aan drugs en/of alcohol beginnen is het noodzaak om op 
tijd voorlichting te geven over alcohol en drugs. Het is erg belangrijk dat er regelmatig 
iemand van verslavingszorg (zoals Novadic – Kentron) voorlichting komt geven. Om de 
tieners te interesseren voor deze voorlichting kan men dit eventueel vervatten in een 
activiteitvorm zoals een spel of puzzel zodat de tieners niet afhaken. 
 
Samenwerking met de jeugdpolitie 
 

 

In april 2001 hebben de tieners van Tien-inn samen met de jeugdagent een film gemaakt. 
Het verhaal van de film was dat er een groep tieners naar een feest zouden gaan. Vóór het 
feest namen deze tieners nog wat alcohol, vooral de hoofdrolspeler nam stevig wat. ’s 
Avonds op het feest in een feestzaal annex café werd er gedanst en weer alcohol 
gedronken. De hoofdrolspeler ging naar een meisje dat hem wel aanstond en begon te 
dansen. Tijdens het dansen voelde hij zich niet lekker en ging naar buiten. Door het vele 
drinken werd hij onwel en het meisje wilde daarna van hem af. Een jongen die ook 
aandacht had voor het meisje en die niet te veel gedronken had nam het meisje mee naar 
de dansvloer. De moraal van het verhaal was dat als je niet te veel drinkt ben je de bink. 
 

“Je kunt een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in 
zichzelf” . 
 
Galileo Galilei 1564-1642, Italiaans natuurkundige en sterrenkundig 
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Bij de tieneropvang is er regelmatig contact geweest met de politie, de jeugdagent kwam 
regelmatig binnenlopen om met de jeugd te praten en contact te leggen. Ook is er samen met 
de jeugdagent een workshop georganiseerd om een film te maken over alcohol preventie.  
 
Met voorgaand voorbeeld wil ik aangeven dat het erg belangrijk is om samen te werken met 
de jeugdpolitie. Deze kan voorlichting geven over diverse onderwerpen en er kunnen 
workshops gegeven worden die dienen ter preventie van crimineel gedrag. Een potje voetbal 
tussen de tieners en de plaatselijke politie kan er voor zorgen dat de tieners accepteren dat er 
regelmatig politie binnen het tienercentrum komt. Ook een bezoekje aan een jeugdgevangenis 
kan het ijs snel breken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jeugdpolitie zou regelmatig (op een vrijblijvende manier) een gesprek kunnen beginnen 
met de tieners over b.v. alcohol misbruik, drugsgebruik, geweld en agressie, de gevolgen 
kunnen hiervan besproken worden. Ook als er calamiteiten zijn (zoals een fiets gestolen, of 
een vechtpartij) kan er contact met de jeugdagent gezocht worden. 
 

 
 
 
Tot slot 
 
Men kan met de diverse instanties samenwerken wat kan leiden tot een goede opvang van de 
tieners. De tieners kunnen op tijd geholpen worden als er problemen dreigen te ontstaan. 
Activiteiten kunnen samen worden georganiseerd en er kan ter preventie goede voorlichting 
gegeven worden over diverse onderwerpen zoals drug- en alcohol gebruik, seksualiteit, 
criminaliteit, studie enz. Met andere woorden:  

Er heeft eens een meisje van de tieneropvang te maken gehad met Bureau Halt, ze moest werk 
verrichten in de sporthal waar de tieneropvang een plek had, zij vertelde dat ze op excursie naar 
een gevangenis was geweest. Bureau HALT had ter afschrikking van de jeugd die wel eens uit 
de pas liepen deze excursie georganiseerd. Het meisje deed verslag van deze rondleiding 
waardoor de aanwezige tieners erg onder de indruk waren, de tieners die dit verhaal hoorden 
vertelden dat ze dit erg “cool”  vonden.Omdat de tienerwerker had gezien dat juist deze groep 
tieners zich bezig hielden met lichte criminaliteit vond zij dat het goed zou zijn om een excursie 
te maken naar Rijksinrichting “Den Hey-Acker”  in Breda. De tienerwerker is toen samen met 
de tieners, jeugdagent en een docent van het voortgezet onderwijs naar de jeugdgevangenis 
gegaan ter preventie van jeugdcriminaliteit. 
 

Toen ik merkte dat sommige 13 en 14 jarige tieners drugs gingen gebruiken vond ik het tijd 
om met de politie samen te werken. Ik vond deze leeftijd toch erg jong om te beginnen met 
drugs. Ik heb niet alleen contact gezocht met de politie maar ook met de school en het 
jongerenwerk. Ik vond dat het goed was als deze tieners de hele dag onder toezicht zouden 
zijn zodat ze niet te ver zouden gaan met drugs en dat er op tijd ingegrepen kon worden als 
er problemen zouden ontstaan. ’s Morgens en ’s middags zaten deze tieners op school, na 
school kwamen ze dan naar de tieneropvang. ’s Avonds gingen deze tieners naar huis om te 
eten om daarna op straat rond te hangen waar ze weer in het zicht waren van het 
jongerenwerk. Zo zou de kring rond zijn. Voorkómen konden we het niet, maar het zou toch 
remmend kunnen werken. 
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Een goede samenwerking kan zorgen voor een goede tieneropvang. 
 
Om dit hoofdstuk af te sluiten vind ik het belangrijk om te zeggen dat zonder de goodwill van 
de verschillende organisaties je niet tot goed netwerken komt. Het is daarom belangrijk om te 
zorgen voor een positieve benadering naar de verschillende organisaties toe. 
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7. Een registratiesysteem 
 
Het is voor een organisatie altijd belangrijk om te weten welk budget er gereserveerd moet 
worden en waar het budget naar toe gaat. Kan er efficiënter gewerkt worden en wat kan men 
in de toekomst nog verbeteren. Ook kan de vraag ontstaan ‘Wat willen de tieners graag en 
waar zijn ze het meest mee bezig’ . Het kan daarom zeer nuttig zijn om gegevens te 
verzamelen, dit kun je doen met een registratiesysteem.  
Als het registratiesysteem goed is opgezet dan kan men daar veel gegevens uit halen en 
daaruit conclusies trekken. De gegevens kunnen gebruikt worden voor diverse doelen zoals 
voor een beleidsnota of verslag, maar men kan ook gegevens gebruiken om werk dat gedaan 
is te evalueren. Met één oogopslag kan men dan zien wat het effect is van bepaalde 
interventies. We gaan er dus vanuit dat men een registratiesysteem nodig heeft om aan de 
juiste cijfers te komen. Om u een voorbeeld te geven laat ik delen van het registratiesysteem 
zien dat speciaal ontwikkeld is voor tieneropvang Tien-inn zodat duidelijk is waar ik over 
spreek.  
 
In alle tabellen in dit hoofdstuk zijn de namen en adressen van de tieners veranderd i.v.m. privacy. 
 
 
7.1 Hoe zet je nou een registratiesysteem op, wat is belangr ijk en wat niet?  
 
Bij het opzetten van een registratiesysteem moet men er op letten dat er niet te veel én niet te 
weinig gegevens in te voeren zijn, houd het dus in balans. Wat de balans is voor jouw 
tienercentrum is persoonlijk, het kan voor iedereen anders zijn.  
 
• Als men te veel gegevens moet invoeren dan kost dat veel tijd die men beter ergens anders 

aan kan besteden.  
• Als men te weinig gegevens in voert heeft dat als nadeel dat men niet genoeg kan meten.  
• Het registratiesysteem moet vooral functioneel zijn. 
 
 
• Vraag je af wat je wilt meten. 
• Waarom wil je dit meten? 
• Wat is het nut hiervan? 
 
Met minimale middelen kan men soms maximaal nut creëren.  
 
 
7.1.1 Welke functie heeft de registratie van gegevens bij  de tieneropvang. 
 
Uitgaande van het registratiesysteem van tienercentrum Tien-inn heb ik voorgaande vragen 
aan mezelf gesteld dus: 
 
Wat wil ik meten? 
 
• De adresgegevens van iedere tiener, het aantal jongens en meisjes, de verschillende 

leeftijden van de tieners 
• Wie er in het gebouw op een dag aanwezig zijn, wat tieners op een dag doen aan 

basisactiviteiten 
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Wat is het nut van het registreren van deze gegevens? 
 
• Voor het binnenhalen van de benodigde subsidie:  

Het registreren van het aantal bezoekers om inzicht te kunnen krijgen in de kwaliteit en 
kwantiteit van de tieneropvang.  
De tienerwerker kan aan de gegevens uit het registratiesysteem zien hoeveel bezoeken er 
geweest zijn, om hoeveel verschillende tieners het gaat, hoeveel jongens en meisjes er zijn 
geweest. 
 
Bijvoorbeeld:  
Jan Vlierings, Katrijnlaan 13 te Anderdorp, tel. 06 – 54892173, geboren 12-01-1997, jongen;  
Katrien Doelen, Kasteellaan 25 te Anderdorp, tel. 06 – 65982387, geboren 05-06-1998, meisje  
 

• Voor de veiligheid:  
Als er onverhoopt een ongeluk zou gebeuren in het tienercentrum kunnen de ouders 
geïnformeerd worden. Voor calamiteiten, door te registreren wie er in het gebouw 
aanwezig zijn 
 
Bijvoorbeeld:  
Jan Vlierings,  
Katrien Doelen,  
Thijs Vrijzaak 
  

• Voor eventuele bijstelling van activiteiten op bepaalde dagen of perioden: 
In het registratiesysteem kan men de dagen van de week aangeven en de dag waarop men 
aanwezig is. Hiermee kan men meten of er op bepaalde dagen drukker is dan op andere 
dagen. Ook kan men meten in welke periode het rustig of juist druk is. Met deze gegevens 
kan men kijken op welke dagen of in welke perioden er extra activiteiten georganiseerd 
moeten worden. 
 

• Voor eventuele bijstelling van de basisactiviteiten:  
In het registratiesysteem kun je bijhouden wat de tieners iedere dag doen aan 
basisactiviteiten, waardoor de tienerwerker kan zien of de activiteiten voldoen aan de 
wensen van de tieners.  
 
Bijvoorbeeld: 
380 keer heeft er een tiener aan de computer gezeten,  
110 keer is er een tiener naar de sporthal gegaan om te sporten  
298 keer is een tiener gezellig met andere tieners aan de gamecomputer gespeeld 
309 keer heeft een tiener een huiskameractiviteit gedaan 

 
Ter verduidelijking enige uitleg over de basisactiviteiten zoals die bij tienercentrum Tien-inn 
gebezigd werden: 
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De basisactiviteiten die de tieners deden bij tienercentrum Tien-inn zijn in het 
registratiesysteem in vier groepen verdeeld te weten: 
 
1. In de sporthal sporten 
2. Huiskamer activiteiten 
3. Nintendo spelen 
4. Aan de computer bezig zijn 

 
Deze activiteiten kunnen als volgt worden uitgelegd: 
 
1. In de sporthal sporten:  
Hiermee wordt bedoeld dat de tieners in de sporthal op enigerlei wijze bezig zijn met 
bewegen. Dit kon zijn: voetballen, zwieren aan een touw, basketballen, maar het kon ook 
betekenen dat ze elkaar na renden om te stoeien.  
 
2. Huiskamer activiteiten:  
Hiermee werd bedoeld dat de tieners op enigerlei wijze bezig waren in de huiskamer van 
tienercentrum Tien-inn. Dit kon knutselen, schilderen, muziek maken, maar ook gezellig 
kletsen zijn.  
 
3. Nintendo spelen: 
Bij tienercentrum Tien-inn werd er veel met een gamecomputer gespeelt. Hier konden vier 
tieners tegelijk aan deelnemen.  
 
4. Aan de computer bezig zijn: 
Dit waren spelletjes, chatten of internetten. 
 
7.2 Het registratiesysteem uitgewerkt: 
 
Registratie van persoonsgegevens: 
 
Hieronder een voorbeeld van de registratie van persoonsgegevens. 
 
Naam Adres  Postcode Plaats Telefoon Geboor tedatum  j /m  
Kok, Roy v.d. Oranje Nassaulaan 23 5468 HJ Sint-Oedenrode 0413-365782 03-05-89 J 
Klaassen, Kirsty Jasmijnstraat 125 5492 MT Sint-Oedenrode 0413-654870 29-03-88 M 
Bloem, Marijn v.d. Doornappel 9 5467 HP Sint-Oedenrode 0413-652907 07-06-89 J 
Beer, Teddy v. Van Homburglaan 67 5482 FG Nijnsel 0413-351923 14-05-89 M 
Vogel, Mark Catharijnenpad 8 5438 MF Son 0419-128543 10-01-90 J 

 
Zoals hierboven te zien is worden de volgende componenten gebruikt: 
 

1. Naam 
2. Adres 
3. Postcode en woonplaats 
4. Telefoonnummer 
5. Geboortedatum 
6. Registratie of het om een jongen of meisje gaat 
7. Eventueel het 06 nummer van de tiener (hier niet te zien) 
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Als je het mobiele nummer en/of het e-mail adres van de betreffende tiener registreert kan 
deze een sms-je of een e-mail toegestuurd krijgen als er iets leuks te doen is binnen de 
tieneropvang. (een moderne manier om te communiceren wat de tieners erg aanspreekt) 
Je kunt ook reageren als een van de tieners jarig is zodat je een persoonlijke band met de 
tiener op kunt bouwen, met als resultaat dat de tieners graag willen komen.  
 
Registratie van het aantal tieners en de basisactiviteiten 

 
Als elke dag de tieners zich melden als ze binnenkomen dan kun je dat in een tabel bijhouden. 
Het leuke van deze tabel is dat je nadien kunt zien wat de tieners leuk vinden aan dagelijkse 
activiteiten zodat je weet waar er misschien extra tijd of geld ingestoken moet worden. Het is 
in deze tabel niet belangrijk om alle gegevens van de tiener op te schrijven, die heb je 
tenslotte al in de adressen tabel, het is echter wel handig om de voornaam van de betreffende 
tiener op te schrijven zodat je die als geheugensteuntje kunt gebruiken. 
 
Op onderstaande afbeelding kun je de registratie van de tieners zien die op een willekeurige 
dag komen. 
 
Naam Dag Datum Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 Activiteit 4 j /m  
Roy Dinsdag 22 jan Sporthal Nintendo  Huiskamer J 
Kirsty Dinsdag 22 jan Sporthal  Computer Huiskamer M 
Marijn  Dinsdag 22 jan  Nintendo Computer  J 
Teddy  Woensdag 23 jan  Nintendo Computer  huiskamer M 
Mark woensdag 23 jan Sporthal     J 

 
 
Met deze gegevens kun je het volgende zien: 
 
• Welke dag van de week het drukste is. 
• In welke periode van het jaar er extra activiteiten gepland moeten worden. 
• Of de activiteiten aan de behoefte van de tieners voldoen en of deze eventueel aangepast 

moeten worden. 
• Hoeveel tieners er op de betreffende dag geweest zijn. 
 
De berekeningen 
 
Door gegevens automatisch te laten berekenen hoeft de tienerwerker minder administratief 
werk te verrichten zodat deze tijd heeft voor zijn/haar andere taken. 
 
Persoonsgegevens: 
• Door het aantal namen in de persoonsgegevens te tellen kan men weten hoeveel 

verschillende tieners er bij de tieneropvang binnen zijn geweest.  
• Als je telt hoeveel verschillende jongens en meisjes er zijn geweest dan kun je kijken of 

de tieneropvang voldoet aan activiteiten voor de verschillende seksen en of er een 
aanpassing nodig is.  

• Men kan de verjaardagen van de tieners bijhouden. 
• Als je het mobiele nummer en/of het e-mail adres van de betreffende tiener hebt 

geregistreerd kan die een sms-je of een e-mail gestuurd krijgen als er iets leuks te doen is 
binnen de tieneropvang. (een moderne manier om te communiceren, wat de tieners erg 
aanspreekt) 
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• Als er calamiteiten zijn kan er vlug worden gereageerd naar de ouders toe, wat voor de 
ouders en tieners erg belangrijk is. 

 
Aantal tieners en basisactiviteiten: 
• Men kan zien aan de dagen van de week welke dag het drukst bezocht wordt, ook is te 

meten op welke dag er nog extra activiteiten geplant kunnen worden zodat deze dag meer 
bezocht wordt. 

• Er is te meten in welke maand van het jaar het druk of juist rustig is zodat men daarop 
extra wervingsactiviteiten kan plannen. 

• In deze tabel kan gekeken worden of er per sekse genoeg georganiseerd wordt. 
• Hier is te meten of de basisactiviteiten nog bij de tieners aanspreekt zodat er eventueel 

andere activiteiten geplant kunnen worden. 
• Er kan gemeten worden hoeveel bezoeken er zijn geweest per maand  
 
De lijst van het aantal tieners en basisactiviteiten en de lijst met de persoonsgegevens van 
tieners is verschillend, het verschil is dat iedere tiener meerdere keren naar de tieneropvang 
kan komen. Dus het absolute aantal tieners is het aantal tieners dat is geregistreerd in de tabel 
bij de persoonsgegevens, terwijl het aantal bezoeken de tieners zijn die een of meerdere keren 
van de tieneropvang gebruik hebben gemaakt, deze zijn geregistreerd in de tabel aantal 
tieners en basisactiviteiten, dus het totaal van het aantal bezoeken die de tieners aan de 
tieneropvang hebben gebracht. 
 
Als je een registratie systeem hebt ontworpen wil je ook graag dat de gegevens netjes 
verwerkt worden en duidelijke cijfers oplevert. Daarvoor moeten de gegevens op een juiste 
manier geïnterpreteerd worden, de berekeningen kun je later terugvinden in een tabel. 
 
De gegevens kunnen er als volgt uit zien:  
 

De per iode 
Begindatum 01-01-2002 
Einddatum 31-01-2002 
 

Bezoeken van deze per iode 
Aantal tieners 356 
Aantal meisjes 204 
Aantal jongens 152 
 
Basisactiviteiten van deze per iode 

Sporthal 68 
Nintendo 300 
Computer 125 
Huiskamer 267 
 

Aantal vaste bezoekers 
Vaste bezoekers 350 
Aantal meisjes 135 
Aantal jongens 115 
 
 



     

 Pag.78 

Op bovenstaande tabel zie je de berekeningen die nodig zijn voor een verslag. Het is handig 
als je de datum kunt veranderen zodat de gegevens op het scherm verschijnen over een 
bepaalde periode. Deze gegevens kun je onder andere gebruiken in het jaarverslag of voor 
verbetering van het aanbod voor de tieners. 
 
 
7.3 Tot slot 
 
Het kan heel nuttig zijn om een registratiesysteem te hebben bij de tieneropvang omdat je 
jezelf bijvoorbeeld moet verantwoorden naar de samenwerkingsorganisaties of naar de 
gemeente toe (subsidieverstrekker). Je kunt zien of de activiteiten die je organiseert nog 
actueel zijn en of er nog iets veranderd moet worden in de programmering. Je bent in staat om 
op een moderne manier te communiceren naar de tieners toe als je met een verjaardag een 
sms-je stuurt naar de betreffende tiener. Tot slot is het ook belangrijk te weten dat, als er 
calamiteiten zijn, de gegevens van de tieners beschikbaar zijn. 
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8. Het jaarverslag 
 
 
De subsidieverstrekker, meestal de gemeente, zal ieder jaar een overzicht verlangen van de 
tieneropvang zodat ze kunnen zien wat er zoal gedaan wordt met het belastinggeld. Om de 
subsidie van de gemeente te kunnen waarborgen wil je dat je tienercentrum er op een 
positieve manier uitkomt. Ook wil je de samenwerking met de samenwerkingsorganisaties 
verbeteren. Het is dus belangrijk dat je een goed verslag schrijft met de juiste gegevens er in. 
Er zal een jaarverslag moeten komen om aan te geven hoe goed je tienercentrum draait. Je 
wilt dat het jaarverslag ook gelezen wordt en niet in een lade komt te liggen.  
 
Hoe maak je een verslag en waar moet je op letten?  
 
Vraag je af voor wie je schrijft en wat voor opleiding deze mensen hebben gehad. Kennen ze 
wat van de materie waarover je het wilt hebben?  
Wat zet je in een jaarverslag en wat juist niet? Leest het verslag rustig? Welk lettertype 
gebruik je en gebruik je een schuine letter of niet?  
Dat zijn allemaal vragen waar ik een antwoord op zal geven. 
 
Aan de hand van de Project Evaluatie Nota 2001 van Tien-inn laat ik zien wat en waarom dat 
belangrijk is.  
 
8.1 Wat is belangr ijk als je een jaarverslag schr ij ft?  
 
Houdt goed in de gaten wie je aanspreekt, wie het jaarverslag te lezen krijgt, dus pas je 
schrijfstij l hierop aan.  
 
Hoe moet een verslag er uit zien? 
 
Verder zijn de volgende punten van belang:  
 
• Weet wat je schrijft en probeer te overtuigen van het belang daarvan. 
• Schrijf in goed Nederlands (niet te lange of te korte zinnen) en schrijf alleen dingen op die 

belangrijk zijn. Gebruik duidelijke taal, dat wil zeggen, probeer niet te moeilijke maar ook 
niet te gemakkelijke woorden te gebruiken, pas dit aan de lezer aan. Schrijf je alleen om 
bladvulling te krijgen dan heb je de kans dat het stuk in een la terecht komt en dat is je 
bedoeling niet.  

• Als je gegevens hebt die gepresenteerd moeten worden, zet deze dan ook eens in een 
grafiek en/of tabel, dit maakt het voor veel lezers duidelijker. Het is belangrijk dat je op 
verschillende manieren naar gegevens kunt kijken omdat iedereen anders is. Er zijn 
mensen die de voorkeur geven voor een tekst, maar ook mensen die juist grafieken of 
tabellen willen zien. Je kunt door middel van het afwisselend gebruik van tekst en grafiek 
een rustig beeld scheppen in het geheel.  

• Kies één soort lettertype dat rustig leest zoals Arial, Times New Roman of Bookman Old 
Style. Wil je aandachtspunten er uit laten springen dan kun je dat doen door gebruik te 
maken van een vette, scheve of onderlijnde tekst. Gebruik verschillende lettertypen niet 
tegelijk in je verslag, maak gebruik van b.v. onderstrepen, vet, schuinschrift en 
verschillende grootte van letters om verschillen aan te geven. Verschillende lettertypes 
door elkaar maakt het schrift erg onrustig. 
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• Maak de alinea’s niet te groot, en als je al veel in een alinea wilt schrijven, maak dan 
gebruik van plaatjes om even een rust in te lassen. Een te grote tekst in een alinea is vaak 
moeilijk te lezen door veel mensen. Als je plaatjes of foto’s wilt gebruiken, zorg dan dat 
ze met het onderwerp te maken hebben. Plaatjes en foto’s kunnen zorgen voor een rustige 
bladspiegel, mits deze met zorg geplaatst worden. Als het verslag aantrekkelijk is om in te 
kijken, zal het eerder gelezen worden. Veel verslagen belanden ergens ongelezen in een 
archief. Dus de bedoeling is, om het verslag aantrekkelijk en functioneel te maken. 

• Let op de lay-out van je jaarverslag, deze moet aantrekkelijk zijn en uitnodigend om te 
lezen. Als de tekst er rommelig uit ziet zal de lezer het schrijven eerder in de la laten 
liggen dan als de tekst er goed verzorgt uit ziet. Het is belangrijk om een rustig beeld te 
creëren omdat het verslag anders erg onrustig wordt en dat kan er toe leiden dat het 
verslag ongelezen aan de kant gelegd wordt. Het verslag moet een rustige bladspiegel 
hebben. Iemand die een verslag leest dat erg onrustig is, zal het gouw opgeven. 

 
Dus: 
 
Foto’s, tabellen en grafieken zorgen ervoor dat de lezer op tijd rust neemt, de informatie die 
gelezen is kan even zakken om vervolgens de nieuwe informatie tot zich te nemen. De rust 
kan gebruikt worden voor scheidingen van teksten, ook kan het ervoor zorgen dat het 
schrijven opvalt en daardoor gelezen wordt.  
De vorm van het verslag kies je door na te denken over wat er allemaal in het verslag moet 
komen staan. Zoals de gegevens van je registratiesysteem, welke workshops je gehouden 
hebt, wat je gedaan hebt om voldoende tieners te werven, hoe het gaat met de samenwerking 
met derden enz. deze gegevens kun je netjes uitwerken. Het is voor een verslag belangrijk dat 
je er rustig in kunt lezen, zonder dat het saai wordt. Het moet uitnodigend zijn en daarom zet 
je ook enkele foto’s van activiteiten in je verslag, dit kan zelfs de tekst verduidelijken. 
 
Elke ambtenaar die het verslag leest is anders en ze hebben verschillende ideeën over de vorm 
van het verslag. De ene persoon leest graag tekst, de ander wil grafieken zien in een verslag 
en voor wéér een ander is het belangrijk dat er tabellen in staan die het een en ander 
verduidelijken. Daarom kun je voor een jaarverslag het beste alle drie deze weergaven 
gebruiken om te verduidelijken wat je wilt zeggen. Een voordeel van grafieken en tabellen is 
dat je deze ook kunt gebruiken om rust in het hoofdstuk te krijgen.  
 
Tekst, tabel of grafiek? 
 
De gegevens uit het registratiesysteem kun je weergeven als tekst, in een grafiek en in een 
tabel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt dus in het jaaroverzicht cijfers in een tekst vatten zoals hierboven te zien is. In de 
aangegeven voorbeeldtekst wordt het volgende weergegeven: 

��In 2001 zijn er in totaal 2445 bezoeken geweest, waarvan 1235 jongens en 1210 
meisjes 
 

��Er zijn inmiddels 181 tieners als vaste bezoeker geregistreerd sinds het begin van 
de bezoekersregistratie van Tien-inn. Dit zijn tieners die van een tot meerdere 
keren de Tien-inn bezochten. 

Gegevens als tekst
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• Het totaal aantal bezoeken in het jaar 2001 was 2445. Verdeelt over jongens en 

meisjes was dat 1235 jongens en 1210 meisjes.  
• Het aantal geregistreerde tieners sinds het begin van de registratie t/m 31 december 

2001 was 181 tieners. Dit zijn tieners die een tot meerdere keren de Tien-inn 
bezochten.  

 
Uitleg: Het absolute aantal tieners is het aantal tieners dat is geregistreerd in de tabel bij de persoonsgegevens, 
terwijl het aantal bezoeken de tieners zijn die een of meerdere keren van de tieneropvang gebruik hebben 
gemaakt, deze zijn geregistreerd in de tabel aantal tieners en basisactiviteiten, dus het totaal van het aantal 
bezoeken die de tieners aan de tieneropvang hebben gebracht. (zie hoofdstuk Het registratiesysteem) 
 
 
 
Maand Aantal 

bezoekers 
Januari 32  
Februari 32 
Maart 418 
April 296 
Mei 157 
Juni 184 
Juli 140 
Augustus 74 
September 324 
Oktober 140 
November 351 
December 297 
 
Als je de gegevens in een grafiek plaatst krijg je weer een ander beeld van wat je wilt 
vertellen. Het overzicht van de kolommen geven een duidelijke kijk op het verschil dat er per 
maand is in het aantal bezoekers die er geweest zijn in het tienercentrum.  
 

Gegevens in een grafiek 
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Ook kunnen de gegevens in een tabel staan, het geeft 
een duidelijke weergave in een beperkte ruimte.  
 
 
In deze tabel zie je een overzicht van het 
bezoekersaantal per maand.  
Als je deze gegevens bij elkaar optelt dan zie je dat 
het totaal op 2445 komt, zoals je ook zag bij de 
gegevens in een tekst. Hiermee kun je laten zien in 
welke maand er veel en welke maand er minder 
tieners op bezoek zijn geweest in het tienercentrum.  
 

Gegevens in een tabel 
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Je ziet in één oogopslag het verloop van het aantal bezoeken per maand, maar er is meer... 
 
Bij iedere balk hoort een verhaal, en dat verhaal is als volgt: 
 
Vanaf januari 2001 is de Tien-inn iedere werkdag open voor de tieners, er wordt gewacht op 
vaste klanten die met een contract willen werken. De entree is fl. 7,25 per uur en de respons is 
daardoor minimaal. Ook een vaste binding aan de tieneropvang staat de tieners tegen, ze 
hebben liever een open inloop zodat ze kunnen komen wanneer ze willen. 
 
Vanaf maart mogen de tieners op proef zonder betalen naar de tieneropvang, dit om na te gaan 
of de tieners interesse hebben. Ook is de tienerwerker in maart en april (na de Cito toetsen) 
naar alle basisscholen gegaan om in groep 8 informatie te geven over het tienercentrum. Ook 
heeft de tienerwerker flyers uitgedeeld op het voortgezet onderwijs. Je kunt zien dat dit een 
enorm effect heeft gehad op het aantal bezoeken.  
 
In mei beginnen de excursies en extra dagen op de basisscholen zodat verschillende tieners 
niet aanwezig kunnen zijn. Op het voortgezet onderwijs beginnen in deze maand de examens 
voor de eindexamen klassen. Het is duidelijk te zien dat er dan minder tieners bij het 
tienercentrum komen. 
 
In juni beginnen de proefwerken van het voortgezet onderwijs, deze tieners hebben minder 
tijd om te komen, ze moeten thuis leren. Extra activiteiten plannen heeft in deze periode geen 
zin omdat de ouders vaak vinden dat de tieners extra aandacht moeten besteden aan het 
studeren. 
 
Je ziet dat het in juli afloopt met de bezoeken aan het tienercentrum, de tieners gaan op 
vakantie. 
 
In augustus heeft de tienerwerker 3 weken vakantie en is Tien-inn dicht.  
 
Na de vakantie, in september, is er op het voortgezet onderwijs door middel van en geplande 
activiteit, geprobeerd om de tieners weer binnen te krijgen. Dit heeft, zoals je kunt zien direct 
effect, de tieners hebben er weer zin in. 
 
In oktober is de tienerwerker 2 weken ziek geweest en was het tienercentrum gesloten, ook dit 
kun je direct zien aan de cijfers. 
 
In november en december is er op het voortgezet onderwijs in iedere klas een workshop 
gegeven, zoals webdesign in de 1e klas, streetdance in de 2e klas en rappen in de 3e klas. Je 
ziet dan ook dat de tieners dat waarderen door naar Tien-inn te komen. 
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Hoe kom ik aan de nodige gegevens? 
 
In een jaarverslag zul je verschillende gegevens nodig hebben zodat je kunt laten zien wat je 
in het betreffende jaar gedaan hebt en welk nut dit heeft gehad. Om aan deze gegevens te 
komen kun je de volgende vragen stellen: 
 

1. Hoe werk ik samen met verschillende organisaties en wat was het nut hiervan?  
2. Hoeveel tieners zijn er geweest?  
3. Welke activiteiten heb ik de tieners aangeboden en hoe zijn deze bezocht?  
4. Wat is je pedagogische visie? 
5. Welke activiteiten heb ik georganiseerd in het kader van preventie en heeft dit enig nut 

gehad? 
6. Wat is de meerwaarde van mijn tienercentrum? 

 
Kies de gegevens die je wilt gebruiken zorgvuldig uit, zorg dat je niet te veel of te weinig in 
het verslag zet, kies voor een goede balans. 
 
Wat er verder nog in je jaarverslag moet komen. 
 
De extra activiteiten zoals workshops en excursies horen ook in een jaarverslag zodat de 
Gemeente en de samenwerkingsorganisaties ook hiervan op de hoogte gebracht worden 
evenals de financiële gegevens van de tieneropvang.  
 
Hieronder enkele voorbeelden: 
 

• De tienerwerker had gemerkt dat verschillende tieners bezig waren met drugs, alcohol 
en roken, daarom had zij contact opgenomen met mensen van verslavingszorg en de 
jeugdagent om voorlichting te geven over dit onderwerp. 
In de vorm van een quiz en foto’s werd op dat moment op een leuke manier een 
discussie op gang gebracht, vooral de oudere tieners deden hier met plezier aan mee.  

 
• De jeugdpolitie had het idee om een voorlichtingsfilm te maken met jongeren over het 

fenomeen voordrinken (alcohol drinken voordat je uitgaat). Omdat de jeugdagent 
jongeren en een locatie nodig had stelde de tienerwerker voor om de tieners van het 
tienercentrum mee te laten doen. De overweging van de tienerwerker was dat zij 
beschikten over een prima locatie om de film op te nemen, er waren genoeg jongeren 
die mee wilde doen en deze activiteiten zou preventief kunnen werken. Op de bewuste 
filmdag waren er 25 tieners die mee deden aan de film. Toen de film klaar was en de 
politie op verschillende scholen deze film als voorlichting hadden laten zien werd er 
door de media veel aandacht aan besteed, met name door Omroep-Brabant en de dag- 
en weekbladen. 

 
• De tienerwerker probeert in te spelen op onderwerpen die op het moment actueel zijn, 

iets wat aansluit bij de interesses van de tieners. Om dat goed te kunnen doen geeft zij 
de tieners wat onderwerpen aan in de vorm van krantenknipsels die ze op een deur 
hangt. Als een tiener een van deze artikelen leest en er vragen over stelt kan de 
tienerwerker daar op reageren. Zij probeert de tieners de gelegenheid te geven om over 
onderwerpen na te denken om zo in de toekomst goed te kunnen participeren in de 
maatschappij. 
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• Daarnaast probeert de tienerwerker zo veel mogelijk tieners die anders zijn te laten 
integreren. Te denken valt aan tieners uit een andere cultuur, tieners die gelovig zijn of 
juist niet, tieners van rijke of van arme ouders enz. Zij wil bij de tieners de 
vooroordelen over het anders zijn zoveel mogelijk wegnemen.  
 

• Een financieel overzicht over de kosten van de huur van het gebouw, dagelijkse 
activiteiten, eten en drinken, workshops, afschrijvingen van meubilair en computers, 
uitstapjes enz. zou in het verslag moeten worden opgenomen. 

 
8.2 Tot slot 
 
Voor de gemeente of andere subsidieverstrekker zul je elk jaar een jaarverslag moeten maken 
zodat deze de juiste beslissingen kunnen nemen over de toekomst van je tienercentrum. Hoe 
beter je kunt beargumenteren waarom jouw tienercentrum belangrijk is voor de maatschappij, 
hoe meer medestanders je hebt die ervoor kiezen om jouw centrum genoeg subsidie te geven. 
Ook de samenwerkingsorganisaties zijn geïnteresseerd in een jaarverslag zodat ze kunnen 
zien wat de samenwerking met tieneropvang opgebracht heeft zodat ze het jaar daarop verder 
kunnen gaan met deze activiteiten. In dit hoofdstuk geef ik daarom enkele tips over hoe een 
jaarverslag tot stand zou kunnen komen.  
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9. Workshops 
 
Het organiseren van workshops komt in de tieneropvang regelmatig voor. Je wilt workshops 
organiseren die aantrekkelijk zijn voor de tieners. Hierbij ga je niet uit van je eigen wensen, 
maar vraag je aan de tieners wat ze leuk vinden en hoe ze het graag zien. Het is heel 
belangrijk dat je kijkt naar de tienercultuur, vraag je af waar tieners op tv graag naar kijken, 
welke muziek ze leuk vinden, vraag bijvoorbeeld of ze een eigen cd mee willen brengen. Als 
je zelf ideeën hebt waarvan je denkt dat de tieners dat leuk zullen vinden vraag dan aan de 
tieners of ze dit idee óók leuk vinden. Jouw ideeën over leuke activiteiten hoeven namelijk 
niet altijd overeen te komen met de ideeën van activiteiten die de tieners leuk vinden.  
 
9.1 Een enquête om ideeën op te doen 
 
Je kunt door middel van een enquête enig idee krijgen wat tieners leuk vinden. Denk daarom 
eens na over hoe je een enquête formulier kunt opstellen en wat voor activiteiten je daarop 
wilt zetten. Maak eventueel ruimte vrij voor de ideeën die de tieners er eventueel op kunnen 
zetten. De enquête formulieren kunnen daarna eventueel op de middelbare school aan de 
tieners meegegeven en door een docent later ingenomen worden. Soms kun je op het 
schoolplein tijdens het uitdelen de enquête formulieren laten invullen. Op deze manier heb je 
een groot bereik aan tieners. (Een voorbeeld van een enquête formulier is in bijlage 3 
toegevoegd)  
 
Het is belangrijk om je tieners tevreden te houden, maar, hoe doe je dat? Ik heb net al 
aangegeven dat het belangrijk is om de tieners te vragen wat ze leuk vinden. Als voorbeeld 
heb ik hieronder een voorbeeld staan van een gesprek met een tiener en welke ideeën er 
daarna bij me op kwamen. 
 
In gesprek met een tiener: 
 
In een gesprek met een tiener kwamen enkele interesses van hem naar voren. We zullen de 
jongen Theo noemen.  
 
Theo vertelde dat, toen hij een keer zijn DJ spullen mee had genomen voor een feestje, zijn 
versterker stuk was gegaan. Omdat hij wilde weten waarom zijn versterker stuk was had hij 
de versterker open gemaakt en gekeken of hij iets aparts zag. In dat gesprek vertelde hij ook 
dat hij thuis filmpjes kon maken met de computer.  
 
In ieder gesprek met een tiener kun je informatie opdoen over wat de tiener bezighoudt. In het 
voorbeeld met Theo kan ik me afvragen wat hem bezighoud en waar hij in geïnteresseerd is.  
We zullen de eerste zin eens gaan ontleden:  
 
Theo vertelde dat, toen hij een keer zijn DJ spullen mee had genomen voor een feestje, zijn 
versterker stuk was gegaan. 
 
Hieruit kan men concluderen dat Theo van muziek houdt en dat hij geïnteresseerd is in 
muziek die op dat moment in de mode is. Vervolgens komt de tweede zin:  
 
Omdat hij wilde weten waarom zijn versterker stuk was had hij de versterker open gemaakt 
en gekeken of hij iets aparts zag. 
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Ook deze zin geeft een aanwijzing naar een interesse gebied n.l. elektronica. Hij maakt 
tenslotte niet voor niets de versterker open om te kijken wat er aan de hand is. Als hij niet 
geïnteresseerd was in elektronica zou hij de versterker niet openmaken. De derde zin geeft de 
volgende aanwijzing:  
 
In dat gesprek vertelde hij ook dat hij thuis filmpjes kon maken met de computer.  
 
Hier kun je zien dat zijn interessegebeid ook ligt op computergebied en het maken van films.  
 
In gesprekken met tieners in het algemeen kun je dus ideeën op doen en als je interesses 
combineert kan er veel voor deze tieners georganiseerd worden.  
 
Om terug te komen op het gesprek met Theo zien we in voorgaand gesprek dat Theo DJ is, 
van muziek en van computers houdt. Ook is Theo geïnteresseerd in elektronica en het maken 
van film op de computer. We kunnen de volgende activiteiten aan hem voorstellen:  
 
• Een DJ laten komen om Theo extra tips te geven over cd’s draaien en hoe je een goede DJ 

kunt zijn.  
• Vraag aan Theo of je de juiste muziek in huis hebt zodat hij het naar de zin heeft. 
• Op de computer filmpjes maken en op dvd zetten. 
• Iemand uitnodigen die een computer openmaakt en vertelt hoe de computer in elkaar zit, 

hoe je een computer weer in elkaar zet enz. (probeer een oude computer aan te komen die 
voor dit doel beschikbaar is).  

• Oude radio’s of tv’s uit elkaar te halen en bekijken. 
 
Bovenstaande ideeën sluiten aan bij zijn interesses. Om zijn interessegebied verder uit kunnen 
breiden zou je de volgende ideeën kunnen voorstellen: 
 
• Op een instrument muziek leren spelen en een cd hiervan maken. 
• Muziek maken op de computer, (zie bijlage 3) een cd hiervan maken zodat hij deze 

muziek af kan spelen.  
• Een cursus webdesign 
 
Het is dus belangrijk om steeds in gesprek te blijven met de tieners waarbij je oplet wat de 
interesses kunnen zijn van betreffende tiener. Deze interesses kunnen bij meerdere tieners 
leven zodat een idee van een workshop kan ontstaan waarna je dit idee verder uit kunt werken 
en in de praktijk kunt brengen.  
 
9.2 Hoe breng ik de organisatie van een workshop tot een goed einde? 
 
Als je de tieners een activiteit aan wilt bieden dan zul je actueel moeten zijn. De tieners zijn 
erg veranderlijk, het ene moment zijn ze bezig met chatten en het andere moment is dat al 
weer ouderwets en is er een nieuwe bevlieging. De standaard activiteiten kunnen wel gedaan 
worden, maar er zal ook regelmatig iets nieuws bij moeten komen om de aandacht van de 
tieners te blijven vasthouden. Tegenwoordig is de tienerwereld een zap cultuur, dat wil 
zeggen dat ze vaak maar heel even met iets bezig kunnen zijn om vervolgens iets anders 
onder handen te nemen. De activiteiten kunnen daarom het beste in hapklare brokken 
gepresenteerd worden. Dat wil niet zeggen dat je niet lang met een bepaald onderwerp bezig 
kunt zijn, maar je kunt dit het beste in delen doen waarvan ieder onderdeel een afgerond 
geheel kan zijn.  
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Het kan voorkomen dat je een workshop organiseert waarvan je denkt dat de tieners die leuk 
vinden en vervolgens komt er niemand opdagen om daaraan mee te doen. Dit wil niet zeggen 
dat tieners het niet leuk vinden, maar de tieners zijn er op dat moment niet mee bezig. Dit 
komt omdat tieners van dag tot dag leven en er niet meer aan gedacht hebben of daar op dat 
moment niet meer mee bezig zijn. Wacht daarom niet te lang met het organiseren van de 
activiteit nadat je dit met de tieners besproken hebt en heb het regelmatig over deze activiteit 
zodat het nog vers in het geheugen ligt bij de tieners. 
 
Het is belangrijk om regelmatig opnieuw te vragen wat de tieners leuk vinden omdat tieners 
nogal veranderlijk zijn. Als je een duidelijk beeld hebt van wat de tieners leuk vinden dan kun 
je de workshop naar keuze gaan voorbereiden.  
 
 

 
 
 
Je kunt je dus afvragen: 
 

• Wie kan ik voor de workshop vragen? 
• Zijn er materialen nodig? 
• Waar moet ik op letten? 

 
Op deze en meer vragen krijg je antwoord door een stappenplan te maken. Hieronder heb ik 
een lijst uitgewerkt die kan helpen om een workshop tot een goed einde te brengen. 
 

1. Maak contact met de persoon of instelling die een workshop voor je kan doen. 
2. Stel je netjes voor en leg uit waarvoor de workshop bedoeld is, vraag een offerte van 

de activiteiten die de instelling of persoon aan te bieden heeft en zeg dat je terug belt 
na overleg met collega’s. 

3. Geef duidelijk aan dat het geen cursus moet zijn maar een ontspannen activiteit. 
4. Vraag hoeveel tieners er maximaal mee kunnen doen per workshop en als hier geen 

maximum aan vast zit geef dan in ieder geval aan om hoeveel tieners het gaat. 
5. Vraag of er nog iets geregeld moet worden (benodigd materiaal e.d.). 
6. Maak een prijsafspraak. Als je uitlegt dat je voor een non-profit organisatie werkt gaat 

er vaak flink wat van de prijs af. 
7. Spreek de datum en tijd af zodra dat kan. 
8. Geef aan waar de workshop gehouden wordt en wat voor ruimten beschikbaar zijn (is 

de ruimte geschikt voor de workshop of moet je naar een andere locatie). 

De tienerwerker gaat met de tieners muziek maken, deze muziek mogen ze, nadat deze af 
is, op cd zetten zodat de tieners hun eigen cd kunnen laten horen aan vrienden en 
vriendinnen. De eerste keer legt de tienerwerker een beetje uit hoe je op een eenvoudige 
manier muziek kunt maken en direct daarna mogen ze aan de slag, als de tieners vragen 
hebben kunnen ze die altijd stellen. Als de tieners enthousiast zijn over deze activiteit kan 
de tienerwerker de tweede keer bij deze activiteit iets meer van de theorie die achter de 
muziek zit uitleggen waardoor de tieners elke keer wat meer leren zodat hun muziek 
steeds mooier wordt. De tieners kunnen als ze dat willen op elk moment stoppen, 
waardoor ze niet het idee krijgen dat ze een taak opgedragen krijgen die ze af moeten 
maken. Ze zien meteen resultaat en dat stimuleert de tieners om nog vaker muziek te 
maken. 
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9. Neem een week voor aanvang van de workshop nog even contact op om te kijken of er 
nog iets gedaan moet worden en of de persoon of instelling er nog aan gedacht heeft. 
(Dit wordt zeer gewaardeerd) 

10. Na afloop van de workshop even samen evalueren hoe het gegaan is, afrekenen en 
netjes bedanken zodat je nog een keer gebruik kunt maken van zijn of haar diensten. 

 
 
9.3 Het ontwikkelen van nieuwe workshops: 
 

Veel tieners hebben thuis moderne spullen zoals tv op de kamer, mp3 speler, computer en/of 
gamecomputer met diverse spelletjes. Tieners zijn al veel gewend. In het verleden gaven de 
tieners van Tien-inn zelf aan wat ze graag deden, hieronder enkele voorbeelden: 

 

Enkele activiteiten die je speciaal voor meisjes kunt organiseren zijn: 
 

• Een nagelstyliste laten komen voor een speciale behandeling van de nagels 
• Een schoonheidsspecialiste laten komen voor een makeover 
• Naar een manege gaan  
• Ballet 
• Bloemstukjes maken 

 
Enkele activiteiten die je speciaal voor jongens kunt organiseren zijn: 
 

• Een voetbal toernooi organiseren 
• Graffiti 
• Webdesign 
• Een wedstrijd skateboarden  
• Dance muziek maken met de computer 

 
Er zijn ook activiteiten die zowel voor jongens als meisjes leuk kunnen zijn zoals: 
 

• Streetdance  
• Taibo 
• Breakdance 
• Volleybal 
• Tennis 
• Bodypainting 
• Eten koken 
• Tekenen  
• Een kapperschool vragen of leerlingkapsters de dames (en eventueel heren) een mooie 

style of kleur kunnen geven (zorg dat de kleur niet permanent is) 
• Diverse excursies 
• Naar een dierenpark gaan 
• Theater  
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• T-shirts bedrukken 
• Affiches maken 
• Muziek maken 

 
Natuurlijk kunnen de meisjesactiviteiten ook door jongens worden bezocht en de jongens- 
activiteiten door meisjes. 
 
Je kunt nog veel meer activiteiten verzinnen voor de tieners. Overleg met de tieners wat ze 
allemaal leuk vinden zodat je een activiteit niet voor niets organiseert. Je kunt met de tieners 
bovenstaande activiteiten doen of je verzint iets waarvan de tieners nooit zouden hebben 
gedacht dat ze dit zelf zouden kunnen doen. Het is dus belangrijk om af en toe iets te 
verzinnen wat de tieners zelden of nooit doen terwijl het ook iets moet zijn wat de tieners 
trekt. Probeer niet altijd de standaard workshops te organiseren, verras de tieners ook eens 
met iets nieuws zoals met z’n allen een film maken, cd hoesjes ontwerpen, muziek die tieners 
zelf maken opnemen en op cd zetten enz.Voorbeelden van activiteiten die ik in het verleden 
speciaal voor de groep tieners van Tien-inn heb bedacht en/of uitgewerkt staan in bijlage 4.   
 
9.4 Tot slot 
 
We hebben gezien dat het belangrijk is om activiteiten te organiseren die de tieners leuk 
vinden. Je eigen ideeën zijn niet per definitie leuk voor de tieners, laat tieners daarom mee 
beslissen. Ik heb een voorbeeld gegeven dat je uit een gesprek met tieners ideeën kunt 
afleiden. Je kunt interessegebieden van tieners uitbreiden door activiteiten te organiseren die 
enigszins verband houden met de interesse van de tieners. Ook heb ik het gehad over wat er 
bij komt kijken als je een workshop wilt organiseren. En als laatste laat ik zien dat het 
ontwikkelen van nieuwe workshops belangrijk is als je met de tijd mee wilt gaan. 
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