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Zinvolle vrijetijdsbesteding voor iedereen! Dat is het motto van het team van Avondje 
uit, met Cyrille van Melis en Jeroen Hellemons. "Nederland scoort hoog in onderzoeken 
naar geluk, maar tegelijkertijd blijkt dat behoorlijk wat jongeren eenzaam zijn. Daarom 
ben ik Avondje Uit begonnen," vertelt Jeroen. "Ik wilde iets doen voor die jongeren. We 
hebben in de verkenning 65 mensen gesproken, en horen terug dat vooral jongeren met 
autisme dit herkennen. We zijn aan de slag gegaan, en hebben inmiddels een 
begeleidingsgroep met drie enthousiaste meedenkers." 

Avondje uit heeft inmiddels verschillende activiteiten georganiseerd: een bowlingavond, 
een kookworkshop - waarover Omroep Tilburg berichtte in het streekjournaal op tv en 
internet -, een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen, een boswandeling en een 

spelletjesavond. "We zijn een ontmoetingsplek, dat laat 
het filmpje over de kookworkshop goed zien. We werken 
samen met ASSK, maar zijn er zeker ook voor jongeren 
zonder autisme. Een van de lessen die we in de verkenning 
geleerd hebben is dat persoonlijk uitnodigen voor onze 
activiteiten het beste werkt, dat vraagt dus om investeren 
van tijd. We vragen de deelnemers vooraf welke 
activiteiten zij willen, en ook achteraf wat ze van een 
activiteit vonden. Meerwaarde van Avondje uit is dat onze activiteiten ‘autismeproof’ zijn, 
we houden rekening met deze groep, maken de activiteit passend. Er is behoefte aan onze 
activiteiten, blijkt, en het wordt gewaardeerd dat we niemand uitsluiten."

Vandaag staan er vier pitches op het programma, van initiatieven die al eerder op het 
podium stonden. Alle vier hebben voor de zomer hun idee gepitcht en een 'go' 
gekregen voor een verkenningstraject. Deze middag presenteren zij de resultaten van 
hun verkenningen, en vragen het publiek, de vakjury en de jongerenjury om steun 
voor de volgende stap: een ontwikkeltraject.  De initiatieven van vandaag startten 
gezamenlijk met proberen en leren,  
een half jaar geleden. 

Avondje uit, Verantwoord Gamen en Samen oplopen: Van verkennen naar ontwikkelen 

Avondje uit

1e pitch 

Wat zijn de criteria waarop de pitches vandaag beoordeeld worden?  Het initiatief is een oplossing voor een relevant probleem van kinderen, gezinnen of jongeren.
  Er is een gecommitteerd team en netwerk rondom het initiatief gevormd waar kinderen, gezinnen of jongeren deel van uitmaken.  Er is een concreet prototype ontwikkeld op basis van de probeer en  leer aanpak.

  In de aanpak zijn onderzoeksvragen opgenomen voor de verduurzaming van het initiatief (positionering,  verdienmodel en organisatie)  Er is over 150 dagen een concreet resultaat
  Het initiatief wordt uitgevoerd in de regio Hart van Brabant  Het netwerk, bestaande uit een jongerenjury, een veldjury  én publiek, akkoord gaan met de aanmelding
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Nicole Kivits vertelt over het initiatief Superster(k). 
"Uitgangspunt is artikel 6 van het kinderrechtenverdrag: 
elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen. Maar niet 
elk kind krijgt die kansen, merken we. Wij willen 
kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Sociaal emotio-
neel leren, een methode die scholen hanteren, willen wij in de buurt of wijk hanteren. We 
willen kijken of de werkwijze met het bestaande programma Superster - met onder andere 
de interactieve film Supersterk - ook in deze regio toegepast kan worden. Bijvoorbeeld met 
workshops. In de verkenningsfase ontdekten we dat dit wel past bij het jeugdwelzijnswerk. 
We willen specifieke thema's aan het bestaande programma toevoegen. En we willen 
ervaringsdeskundigen inzetten in de workshops. Het moet bovendien makkelijker inzetbaar 
worden voor anderen, daarom willen we een trainingsmodule ontwikkelen."

Maartje Konings: "Het programma duurt tien weken, we willen kijken hoe een kind ook ma 
deze weken verder kan met zijn talent. En we willen kijken hoe ouders en anderen uit het 
netwerk het talent van een kind kunnen verstevigen. Het onderzoek van Maike Kooijmans, 
lector Fontys Pedagogiek, benutten we in het werken met kinderen, we toetsen daarmee of 
we de goede dingen doen. Het programma kent verschillende vormen; die combinatie van 
bijvoorbeeld rappen, dansen, gesprekken voeren met kinderen, blijkt te werken.

Moeder  deelnemer Tim: "Sinds Tim meedoet aan Avondje Uit lijkt hij 
iets makkelijker contact te maken met vreemden. Hij komt altijd vol 
verhalen thuis. Hij vertelt dat hij echt contact heeft gehad met 
anderen.’’

De vragen die Avondje uit in het ontwikkeltraject wil beantwoorden:1.  Waar moet het structurele activiteitenaanbod van Avondje Uit aan 
voldoen om duurzame sociale contacten te ontwikkelen voor de 
deelnemers?

2.  Welke stappen moet Avondje Uit zetten om de activiteiten op andere plaatsen in de regio aan te kunnen bieden en echt een begrip te worden in de regio?
3.  Op welke manier moeten de activiteiten van Avondje Uit georganiseerd worden om zelfredzaam te zijn? 

Superster(k)

2e pitch 

Wat wil Supersterk met het ontwikkeltraject bereiken?

  Uitgewerkt programma van 10 weken

  Superster(k) draagt aantoonbaar bij aan  talentontwikkeling, 

burgerschapsvorming en netwerkversterking van 6-12 jarigen

  Kinderen met moeilijke thuissituatie worden bereikt

  Rouleert door de stad (via R-newt Kids)

  Programma is overdraagbaar naar andere zorg- en welzijnsinstellingen

 

Ook Supersterk heeft vacatures, zoekt nog mensen voor hun begeleidingsteam.

Deelnemer Erwin: "Bij Avondje Uit kan ik mezelf nuttig maken, ik kan 
meedenken over activiteiten. Voordat ik deelnam zat ik veel alleen 
thuis, ik had echt behoefte om onder de mensen te komen en werd hier 
gelijk serieus genomen.’’
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Rikke Schrauwen heeft met het team Verantwoord gamen een groep om zich heen 
verzameld met wie hij wil werken aan een betere verbinding tussen gamen en zorg. 
Rikke: "Ik game zelf veel, onderbrak mijn school, en mijn ouders vonden niet de zorg  
die nodig was om bij mij iets te veranderen. Inmiddels studeer ik, maar ik ben ook aan 
de slag gegaan met Verantwoord Gamen. Gamen speelt steeds vaker een rol naast 
andere proble matiek, blijkt uit onderzoeken. Door educatie kun je problemen vaak  
al verminderen. We hebben in de verkenningsfase workshops georganiseerd met 
jongeren die gameverslaafd zijn, met ouders die vragen hebben. Er is behoefte aan  
heel basale informatie."

"We hebben ook samengewerkt met de Bibliotheek en met Sterk Huis, daar hebben  
we een presentatie verzorgd voor de jeugdprofessionals. Mensen missen handvatten, 
thuis maar ook in de zorg. Hoe scheid je risico's van problematisch gedrag? Hoe kunnen 
we met Verantwoord gamen onze doelgroepen ouders en jongeren goed bereiken? 
Jongeren met problematisch gedrag zijn al bekend bij de zorg, daarom willen we die 
professionals die met de jongeren werken de juiste handvatten bieden."

Verantwoorden Gamen in het ontwikkeltraject:
Wij zijn gamers, geen pedagogen. Daarom willen we in het ontwikkeltraject samen 
met de zorg werken en nieuwe onderzoeken volgen. Wij zijn altijd op zoek naar 
jongeren, samenwerkingspartners, een "Brabantse" ambtenaar en we willen 
materiaal ontwikkelen voor de jeugdprofessionals. Ook willen we uitleg, psycho-
educatie geven op onze website een presentatie en workshop (door)ontwikkelen. 
Tot slot willen we ook bereikbaar zijn voor 
zowel jongeren, ouders als jeugdprofessionals.

3e pitch 
Verantwoord Gamen 
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De vierde en laatste pitch van de middag is het initiatief 
Samen oplopen, voor gezinnen met complexe proble-
men, met een vrijwilliger die in het gezin komt en een 
professionele coördinator die de brug naar de zorg vormt. 
Linda Otterman: "De vrijwilligers zijn aanvullend op de 
formele hulp die deze gezinnen hebben. Zeker wanneer 
zij een klein netwerk hebben, bijvoorbeeld statushouders, minima, mensen met een  
verstandelijke of een psychische beperking. De lessen die we geleerd hebben in het  
verkenningstraject wijzen op een kloof tussen de eerste en tweedelijns zorg, met de  
toegangen en hulpverlening, en de nuldelijns informele zorg en het welzijnswerk met 
maatjesprojecten. De zorg wil graag afschalen en vrijwilligers inzetten. Bijvoorbeeld voor 
nieuwkomers en mensen die na opvang terug gaan wonen in een wijk."

"De vrijwilliger wordt goed toegerust en getraind, komt veel in het gezin, hij of zij moet heel 
goed samenwerken met het gezin. Maar ook de coördinator moet samenwerken met het 
gezin; een professional die de lijn vormt naar een sociaal team. De vrijwilliger loopt letterlijk 
samen op, net als de coördinator, bijvoorbeeld ook wanneer er even of helemaal geen formele 
zorg meer nodig is. Wijkteam Oud Noord heeft al medewerking aan een pilot toegezegd."

Samen oplopen

4e pitch 

Wat wil Samen oplopen in het 

ontwikkeltraject onderzoeken?

"We willen uitzoeken waar we pilots 

kunnen uitvoeren, met welke organisaties 

we kunnen samenwerken en hoe we het 

project kunnen financieren. Het initiatief 

draait in een aantal andere regio's 

succesvol, daar onder andere 

ondersteund door het Oranjefonds.’’
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Intermezzo door Verdien je ticket 
Verdien je ticket, een initiatief dat in de Ontwikkelfase zit, vertelt over hun ervarin-
gen. Norbert Heijl: "We helpen jongeren met leerwerkervaringsplekken in de 
cultuursector en ondersteunen hen met trainingen en coaching. Onder andere bij 
Festival Mundial en Woo Ha. Serieus werk, waar ze ook veel lol in hebben. Zoals het 
uitgeven van toegangsbandjes, controleren op leeftijd. De jongeren krijgen credits 
voor hun werk, die kunnen ze besteden bij onder andere 013. Het team is inmiddels 
uitgebreid sinds de laatste pitch, en we hebben ontzettend veel geleerd. We weten 
steeds beter waar onze impact ligt, en daar werken we naartoe. We zien dat jongeren 
enthousiast zijn, lol hebben in het werken. We willen hen graag helpen verder te 
komen, dromen is prima, maar ze moeten ook gewoon aan de bak."

Sandro, een van de vrijwilligers: "Ik vind het heel tof, ben zelf tussen wal en schip 
gekomen, zat thuis en wist niet meer wat ik moest doen. ContourdeTwern vertelde 
mij over Verdien je ticket, nu doe ik mee. Je leert hoe je met mensen moet omgaan, 
leren netwerken, mensen kennen, mensen doen allemaal verschillende dingen. Heel 

leerzaam. Het hielp me meer dan met de gemeen-
te naar werk zoeken, ik heb gewoon niet de juiste 
diploma's. Nu zien mensen wat ik doe, in plaats van 
alleen gesprekken." Norbert: "Door de combinatie 
van training, coaching en het werken, ontdekken 
jongeren wie ze zijn en wat ze kunnen. Zelfred-
zaamheid en jezelf verrijken is het doel, als ze 
uiteindelijk betaald werk vinden of terug naar 
school gaan is dat natuurlijk helemaal mooi."

De stemmen zijn geteld!
Op basis van de stemrondes en de juryberaden kunnen 
presentatoren Oussama en Richard de uitslag onthullen. 

-  Avondje Uit heeft een volmondige "go" van alle drie de 
jury's. Feedback is dat zij wel meer kunnen aansluiten 
bij regulier aanbod en meer samenwerkingspartners 
moeten zoeken.

-  Superster(k) heeft geen "go" gekregen, met als belangrijkste feedback dat het 
concreter kan en meer uit het verkenningstraject gehaald kan worden. 

-  Verantwoord Gamen heeft drie keer een "go" gekregen, met de feedback dat zij de 
jongeren als doelgroep niet uit het oog moeten verliezen.

-  Samen oplopen heeft tot slot van alle drie de jury's een "go". Het initiatief zou goed  
moeten kijken naar wat voor type vrijwilligers ingezet wordt. Ook deelden veel mensen 
enthousiast hun contactgegevens omdat zij graag willen samenwerken of meedenken.

Volgende pitchbijeenkomst
Op 28 november is er weer een pitchbijeenkomst, 14.30 tot 17.00 uur, in Tavenu (Waalwijk). 
Dan worden er nieuwe ideeën gepitcht voor verkenningstrajecten.

Wilma Massop, projectleider Wachtlijsten:
"Dat een kind geholpen wordt, is mijn missie, ik hoor 
hier mooie initiatieven die daaraan bij dragen."

Studenten pedagogiek, voor het 
eerst bij het Innovatienetwerk:
"Stimuleert je om na te denken,  
wat je zelf kunt doen."


