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Voorwoord  
 

2020 was voor Stichting Cl!ck Jongeren (vanaf nu Click of Click Jongeren) een enorm bewogen 
jaar. Net als de rest van de wereld werden we gedwongen te laveren tussen de 
coronamaatregelen en het uitvoeren van ons werk. Dit was niet altijd even makkelijk, maar het 
liet ons wel zien dat we een flexibele stichting zijn die op verschillende manieren jongeren van 
dienst kan zijn, ondanks alle omstandigheden. 

 
Het jaar begon enorm succesvol met een aantal mooie opdrachten in het verschiet. We gaven 
haakworkshops aan jongeren om vogelnestjes te haken voor de Australische vogels, die door de 
bosbranden hun thuis waren kwijtgeraakt. We planden informatie avonden rondom de thema’s 
‘wonen’ en ‘financiën’. We organiseerden een leerzame workshopdag voor de leerlingen van de 
opleiding Pedagogisch Werk aan het ROC Mondriaan. Ook gingen we een samenwerking aan het 
De Haagse Helpers en ontwikkelden samen een dagbestedingsproject voor jongeren. Het zag er 
allemaal rooskleurig uit. Tot de komst van corona.  

 
Opdrachten die eraan zaten te komen konden niet doorgaan, een succesvolle opdracht op een 
school kon niet worden hervat en fondsen zaten even niet te wachten op een aanvraag voor een 
dagbestedingstraject die niet passend was in tijden van corona. De Click Corner moest sluiten en al 
het contact met onze jongeren vond online of telefonisch plaats. Gelukkig was dit mogelijk onder 
de noemer ‘Online Click Corner’ en werden er tot aan de zomervakantie wekelijks activiteiten 
aangeboden die jongeren thuis zouden kunnen uitvoeren. Ook konden jongeren online 
huiswerkbegeleiding krijgen. Een van onze oprichters en tevens jongerenwerker Martesano werd 
geïnterviewd door Radio West. Om te vertellen hoe wij als stichting op dat moment dealden met 
de coronamaatregelen. 

 
Na de eerste golf ging de Click Corner weer open en kon een van de opdrachten die eerder 
vanwege corona geen doorgang vond tóch doorgaan. In de zomervakantie organiseerden we 
verschillende activiteiten, reden we rond met onze tuktuk in stadsdeel Laak en zagen we onze 
jongeren weer face to face. Beter voorbereid gingen we de tweede golf in. Er werd weer een boel 
gevraagd van ons aanpassingsvermogen en onze flexibiliteit, maar we kwamen er doorheen. 

 
Een groep stagiairs van het mbo ging aan de slag op de locatie Brouwersgracht van ROC 
Mondriaan. In de herfstvakantie werd er op kleine schaal activiteiten georganiseerd voor onze 
jongeren. De stagiairs volgden een aantal trainingen rondom verschillende algemene en 
professionele vaardigheden en gaven deze kennis door aan de eerstejaars studenten van de 
opleiding Sociaal Werk. 

 
Vlak voor het einde van het jaar namen we een nieuwe collega aan, een nieuwe coördinator van de 
Click Corner. Iemand met frisse ideeën en een boel daadkracht. Met deze positieve vibe stapten 
we het nieuwe jaar in. 

 
In dit jaarverslag gaan we nader in op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. We kijken vooral 
naar wat er wél bewerkstelligd is. En nemen een voorzichtig kijkje in de toekomst. Veel 
leesplezier!  
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Over Click  

Visie 

Click is een stichting voor en door jongeren. We geloven dat peer to peer coaching bijdraagt aan de 
ontwikkeling van jongeren. We hebben de overtuiging dat de reden van vroegtijdig schoolverlaten 
en verzuim niet ligt in desinteresse, maar in andere hindernissen die de weg naar succes 
belemmeren. Click sluit aan bij de belevings- en leefwereld van jongeren, zodat wij de passende 
begeleiding kunnen bieden om deze obstakels weg te nemen.  
 
Missie  
Click Jongeren heeft als missie het op een vernieuwende, innovatieve manier stimuleren en 
inspireren van jongeren bij het vinden van een plek in de samenleving die aansluit bij hun 
interesses en talenten. 

 

 

De Stichting  

Onze jongerenwerkers bouwen een band op met de jongeren en verdiepen zich in hun 
achtergronden. Door middel van laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht proberen we de vraag 
achter de vraag te achterhalen. Dit doen we door gesprekken aan te gaan en door (laagdrempelige) 
activiteiten op school, buurthuizen en op straat te organiseren. Zo komen wij in contact met de 
jongeren en bouwen we een vertrouwensband op. Click probeert erachter te komen wat de 
jongeren motiveert, welke opleiding bij hen past en te ontdekken, waarom het niet lukt om hun 
doel te bereiken. Ook signaleren wij richting de opleidingen wat de daadwerkelijke oorzaken zijn 
van verzuim en schoolverlaat. We leggen het belang van bepaalde regels uit en wijzen gericht de 
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weg naar hulp, daarbij laten ze niet zomaar los, dat is ook een onderdeel van de vertrouwensband 
die we op willen bouwen.  

Click Jongeren vindt het erg belangrijk dat jongeren een positief toekomstbeeld creëren om zo 
volledig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij begeleiden hen met keuzes waar 

hun interesses en talenten liggen.  Het is zonde om te zien hoeveel jongeren vroegtijdig 
schoolverlaten, doordat ze bijvoorbeeld niet de juiste (studie)keuzes maken of gewoonweg, omdat 
er gebrek aan discipline is. ‘’Wij willen vertrouwen creëren met de jongeren en signaleren wat de 
daadwerkelijke oorzaken zijn van verzuim en/of vroegtijdig schoolverlaat’’. Click Jongeren richt zich 
op jongeren (jongens en meiden) met één of meer van de volgende kenmerken:  

• Jongeren die zelf innovatieve maatschappelijke ideeën hebben of een project willen 
opzetten, maar niet over de middelen beschikken om dit in de praktijk uit te voeren.  

• Jongeren die vaak (ongeoorloofd) afwezig zijn en/of het lastig vinden om op tijd te komen.  
• Jongeren die met persoonlijke problemen zitten en het lastig vinden om dit kenbaar te 

maken richting de school en/of decaan.  
• Jongeren met langdurige, complexe en meervoudige problematiek. 
• Ook jongeren die in aanraking geweest zijn met hulpverlening, leerplichtambtenaar of 

politie.  

Stichting Click Jongeren is in 2012 opgericht door zes MBO studenten van het ROC Mondriaan. Zij 
kregen een schoolopdracht op het gebied van jongerenwerk. De opdracht was om een 
verbetervoorstel te schrijven. Dit voorstel beviel zo goed dat de ideeën zijn blijven hangen. Het idee 
leidde tot een project voor jongeren, vervolgens groeide het project uit tot een stichting. De 

stichting heeft als doel:  op een vernieuwende, innovatieve manier stimuleren en inspireren van 
jongeren bij het vinden van een plek in de samenleving die aansluit bij hun interesses en talenten.  

Werknemers  
Click is een stichting met een onafhankelijk bestuur, bestaande uit drie tot vier personen. De leden 
van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel 
vergoedingen voor in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden uitgekeerd.  

De directie van Click bestaat uit de oprichters van de stichting: Martesano Biliosa en Daisy van der 

Kraan. Samen zijn zij geheel verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen de stichting naar het 
bestuur toe. Onderdeel van hun werkzaamheden zijn: personeelszaken, de financiën, het maken van 
rapportages, opdrachten binnenhalen, partner gesprekken voeren, het aansturen van het team en 
het voeren van beleid. Daarnaast het bedenken en (mee) uitvoeren van projecten die jongeren 
stimuleren en inspireren bij het vinden van een plek in de samenleving.  

Naast de directie is er een projectleider voor de Click Corner, een beleidsmedewerker en de rest 
van het team bestaan uit jongerenwerkers die actief zijn op de schoollocaties die Click hebben 
ingehuurd voor hun werkzaamheden of zij zijn actief in de Rijdende Click Corner. De 
jongerenwerkers, projectleider en beleidsmedewerker zijn niet in dienst van Click, maar werken op 
opdrachtbasis. 
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2020 in vogelvlucht  
 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van de werkzaamheden van Click Jongeren in het jaar 
2020. Het gaat hier om opdrachten en projecten die in dit jaar zijn uitgevoerd.  

ROC Mondriaan 

De ROC Mondriaan locatie aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen was de school waar wij dit hele 
jaar actief zijn geweest. In de zomer verhuisde deze afdeling naar de Brouwersgracht in Den Haag. 
Op deze locaties werkten wij samen met de school aan de motivatie van leerlingen om naar school 
te komen en op school te zijn. Dit doen we al meer dan 9 jaar en met veel succes. Zo draagt Click 
Jongeren bij aan een positief leerklimaat op de school, voeren wij veel buddy gesprekken met 
leerlingen waardoor er problematiek wordt gesignaleerd en verzorgen wij verschillende workshops 
waarbij het aanwezigheidspercentage hoog ligt. Ook organiseert Click Jongeren laagdrempelige 
activiteiten om het leerklimaat te bevorderen, de school aantrekkelijk te maken en gesprekken te 
kunnen voeren in een andere setting met jongeren. Dit laatste was dit jaar een stuk lastiger in 
verband met de coronapandemie, maar het laagdrempelige contact met de studenten bleef.  

 
Op de school voor Economie verzorgde Click Jongeren voor bewegingsactiviteiten voor studenten 
van de opleiding economie/juridisch. Aangezien de studenten heel de dag achter een scherm zitten 
had de school aan ons gevraagd om bewegingsactiviteiten voor hun studenten te organiseren. Deze 
activiteiten werden zeer positief ontvangen. Helaas kon de opdracht vanwege de coronapandemie 
niet verlengt worden. Maar wellicht kunnen we deze opdracht later weer hervatten. 
 
Click Corner Den Haag; als je toch stopt met school  

Ondanks alle inspanning van de school en van Click Jongeren vallen er toch nog eens studenten uit. 
Deze jongeren kan Click vanuit de projectopdracht van de opleidingen niet meer van dienst zijn, 
want wanneer zij stoppen met de opleiding verdwijnen ze daar ook van de radar. Toch heeft Click 
Jongeren een band met deze leerlingen opgebouwd door telefonisch contact, buddy gesprekken, 
activiteiten enz. Click wil deze jongeren niet loslaten en hen een veilige plek bieden in de ‘Click 
Corner’. Ook jongeren die al niet meer studeren en een hulpvraag hebben kunnen hier terecht. 

 
De Click Corner is een fysieke plek in het centrum van Den Haag en dus buiten de school. Hier 
kunnen jongeren tot rust komen, werken aan de problemen die zij ervaren op verschillende 
leefgebieden en zich oriënteren op het gebied van onderwijs en werk met als doel uitstroom tot 
werk of een opleiding. Bij deze Click Corner krijgen de jongeren coaching en begeleiding, hulp bij de 
verschillende leefgebieden en worden zij niet losgelaten tot ze goed zijn geland.  

In 2017 hebben we voor de Click Corner een subsidieaanvraag gedaan bij het Oranje Fonds bij het 
programma “Meer kansen voor jongeren”. Begin 2018 kregen we het fantastische nieuws dat ons 
initiatief was gekozen voor het voortraject van het programma. Dat is succesvol doorlopen. In 
september 2020 werd het derde en tevens laatste jaar toegekend. De ondersteuning van het Oranje 
Fonds is een stevige steun in de rug, niet alleen financieel, maar ook in de vorm van 
opleiding/training en netwerken. Het is heel leerzaam en maakt ons duidelijk dat Click al grote 
stappen heeft gezet in de afgelopen jaren. Dat maakt ons natuurlijk trots en extra gemotiveerd om 
vast te houden aan ons uitgangspunt: voor jongeren, door jongeren.  
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TukTuk  
De ‘Rijdende Click Corner’ is een opvallende tuktuk met paarse stickers (mede mogelijk gemaakt 
door Fonds 1818 en het VSB Fonds) die Click Jongerenwerkers de mogelijkheid geeft meer 
outreachend te werk te gaan. Met de TukTuk kunnen wij scholen bezoeken. Ook geeft de TukTuk 
de mogelijkheid om de wijken in te gaan en outreachend jongerenwerk te doen. Naast dit alles is 
de Rijdende Click Corner in feite een mobiele woonkamer. Jongeren kunnen altijd terecht voor 
een praatje of een kopje thee buiten de activiteiten om. We hebben verschillende diensten te 
bieden aan scholen en de gemeente. Denk hierbij aan:  

• Gesprekken aangaan over actuele onderwerpen, zoals het gebruik van lachgas, schulden 
en huisvesting. Dit op een laagdrempelige manier, zodat de jongeren niet het idee 
hebben naar de zoveelste voorlichting te gaan.  

• Activiteiten organiseren om binding tussen leerlingen/studenten te stimuleren en daarmee 
ook met de school.  

• Jongeren helpen bij hulpvragen op verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan 
studiefinanciering aanvragen, een sollicitatiebrief opstellen, maar ook goede 
gesprekken horen hierbij.  

• Rondrijden in de wijken en in gesprek gaan met de jongeren om een oogje in het zeil 
te houden. 

 
In het jaar 2020 waren we actief in stadsdeel Laak in de Zomervakantie en rond de 
jaarwisseling. We gingen in gesprek met de jongeren op straat om hun behoeften te peilen, 
om ze te helpen met hulpvragen, ze door te verwijzen naar de Click Corner, andere 
hulpinstanties of sportclubs en we organiseerden zelf activiteiten. 
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Activiteiten 2020 

In 2020 heeft Click Jongeren 2 locaties bediend van het MBO-onderwijs. Op deze locaties 
hebben we jongeren begeleid tijdens hun studieloopbaan. Zo hebben we het verzuim 
gereduceerd, een positief leerklimaat gerealiseerd en meer jongeren binnenboord gehouden. 
De locaties waar deze werkzaamheden plaatsvonden waren:  

 
- ROC Mondriaan Henri Faasdreef in Leidschenveen, dit werd later locatie Brouwersgracht in 
Den Haag  
- ROC Mondriaan, School voor Economie 

 
Haken voor Australië 
In januari woedden er hevige bosbranden in Australie. Heel veel dieren raakten hierdoor hun 
leefomgeving kwijt. Click Jongeren vond dat we iets moesten doen om de dieren te helpen. En 
omdat Click oprichter Daisy een hele goede haker is besloten we vogelnestjes te haken voor de 
vogels in Australië. Deelnemers van verschillende leeftijden kwamen op de activiteit af. En zo’n 6 
jongeren namen  deel aan de activiteit, die eenmaal per week gedurende de hele maand januari 
plaatsvond. Daisy gaf iedereen die het nodig had een snelcursus haken en daarna gingen we aan de 
slag. In totaal werden er 17 vogelnestjes gehaakt en naar Australië gestuurd! 

 

 
 
Info avond over wonen 
Op maandag 24 februari organiseerden we een informatiemiddag, waarin onze oprichter en 
jongerenwerker Martesano jongeren alles vertelde over het vinden van je eigen stekje en alles wat 
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daar bij komt kijken. Uiteraard konden de jongeren al hun vragen stellen. 8 jongeren namen deel aan 
de infomiddag. 

 
Omdat deze informatiemiddag succesvol werd ontvangen planden we naar de behoefte van de 
jongeren ook twee informatiemiddagen over financiën in. Deze middagen zijn helaas niet 
doorgegaan, omdat toen de coronacrisis begon. 

 
Dagbestedingsproject ontwikkeld met De Haagse Helpers 
In het jaar 2019 merkten we op dat onze jongeren vaker in de Click Corner blijven plakken. Dit is 
natuurlijk een erg goed teken, maar buiten de activiteiten die we bieden (die niet dagelijks zijn) 
hebben we de jongeren niet op dagelijkse basis iets te bieden. Zeker niet op het gebied van 
ontwikkeling. We gaan gesprekken met ze aan en zetten onze vrijwilligers in. Maar de jongeren die 
bijvoorbeeld pas om 18:00 welkom zijn bij hun opvang hebben niets om handen. Daarom hebben we 
een plan geschreven om een dagbesteding aan te bieden voor deze jongeren. Dit is een 
samenwerking met de Haagse Helpers waarbij zij voorzien in trainingen en de jongeren klaarstomen 
naar vrijwilligerswerk. Het resultaat wat we hiermee willen bereiken is de doelgroep nog meer aan 
ons binden en ook de jongeren die wachten op een werkgever, een school of iets anders iets te doen 
geven. Op die manier is de kans groter dat ze in het traject blijven en niet weer afdwalen.  

 
Dit plan hebben we ingediend bij verschillende fondsen. Een aantal hiervan reageerden heel 
enthousiast. Tot corona kwam. In samenspraak met de fondsen hebben we dit plan even op de plank 
gelegd tot de coronacrisis voorbij is. Daarna pakken we het weer op. 

 
Workshopdag Pedagogisch Werk 
We organiseerden voor de tweede keer een workshopdag voor de studenten van Pedagogisch Werk 
van het ROC Mondriaan. 5 klassen dompelden zich onder in verschillende activiteiten, zoals 
debatteren, ‘wie ben ik’, een vragenspel en hersenkrakertjes. Een van de klassen kreeg een 
voorlichting over kanker. Dit woord wordt namelijk nog te vaak als scheldwoord gebruikt en de 
studenten werden tijdens de workshop bewust gemaakt van de impact van dat woord. 
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De studenten zijn op hun eigen manier creatief aan de slag gegaan. Ze waren geraakt door de 
filmpjes en zijn zich bewuster geworden. Voor sommigen was de workshop echt een eye opener. De 
workshop was nog geen 10 minuten begonnen toen een student geïnspireerd raakte om een 
challenge op te zetten: ‘ROC zonder kanker’. Ze wil hier een week lang aandacht voor vragen met 
behulp van zelfgemaakte posters die in de gangen en klaslokalen van locatie Henri Faasdreef worden 
opgehangen. 

Het was een mooie dag. Op naar de volgende activiteitendag! 

Corona 
Het Coronavirus nam in maart de overhand en veel organisaties sloten de deuren. Zo ook onze 
geliefde Click Corner. Gelukkig betekende dit niet dat Click Jongeren zou stoppen. We proberen onze 
jongeren juist in deze tijd zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarom hebben we de Online Click 
Corner in het leven geroepen. Via de website, social media, de mail en de telefoon blijven we in 
contact met onze jongeren. 

Online Click Corner 
We hebben in het begin van de crisis de koppen bij elkaar gestoken om toch nog zoveel mogelijk 
voor de jongeren te kunnen betekenen nu de Click Corner dicht is. Zo zijn we op de volgende ideeën 
gekomen: 

• Coachgesprekken en contact onderhouden met de jongeren via de telefoon. 
• Het aanbieden van huiswerkbegeleiding aan studenten. 
• Het aanbieden van online activiteiten gericht op creativiteit, educatie en lifestyle.  

 
Coachgesprekken en contact 
Via WhatsApp en telefoongesprekken werd er contact onderhouden met de jongeren. We stelden ze 
op deze manier op de hoogte van de activiteiten van de Online Click Corner, benaderden hen voor 
het invullen van de monitor en vroegen regelmatig hoe het met de jongeren ging. 

 
Vanuit de schoollocatie waar we werkzaam zijn onderhielden onze jongerenwerker Simo en Achmed 
veelal het contact met de jongeren via Microsoft Teams. In samenwerking met docenten werd er 
gekeken naar welke studenten behoefte hadden aan contactmomenten. Met name de studenten die 
aan het afstuderen zijn en hier weinig aan doen werd contact mee opgenomen. Ook namen de 
jongerenwerkers huisbezoeken af bij studenten waar weinig contactmomenten mee zijn geweest 
vanuit de school en organiseerden ze online activiteiten. 

 
Huiswerkbegeleiding 
Via de Online Click Corner werd er online huiswerkbegeleiding aangeboden voor iedereen die thuis 
toch z’n schoolwerk moet maken maar er niet helemaal uitkwam. De vragen over het huiswerk 
stuurden de jongeren via een social media PB, een appje of  een mailtje. We hebben natuurlijk niet 
alle kennis en kunde in huis, maar met ons grote netwerk kwamen we al een heel eind. Vragen die 
vaker werden gesteld zijn gedeeld via onze kanalen, zodat ook andere studenten iets aan de uitleg 
hadden.  

Online activiteiten 
Tijdens de eerste lockdown werden er onder de noemer ‘Online Click Corner’ activiteiten gedeeld via 
social media en het Online Click Corner gedeelte op de website. Elke dinsdag een breinkraker, 
zoekopdracht of inzicht oefening en elke woensdag een filmpje met daarin een creatieve, educatieve 
en/of leuke bezigheid, die de jongeren zelf thuis zouden kunnen ondernemen. Vooral de filmpjes 
worden het meest bekeken. Hier volgt een overzicht van de activiteiten tot aan de zomervakantie. Al 
deze activiteiten zijn terug te vinden op onze website en dus nog steeds te bekijken voor de 
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jongeren. 

 

Datum Activiteit 

27/3 Rebus oplossen 

31/3 Zoekplaatje 

31/3 Video over gezond leven door Martesano 

1/4 Video: Zelf een scrunchie maken 

3/4 Video: Spaghetti Bolognese zonder vlees maken 

7/4 Zoekopdrachten 

8/4 Video met tips om beter te leren plannen 

14/4 Zoekplaatje 

15/4 Video: hoe stek je je eigen plantjes? 

21/4 Zoekopdracht 

22/4 Video over hoe je kan samenwerken in tijden van corona 

28/4 Zoekplaatje 

29/4 Video: DIY t-shirt hack 

6/5 Click Familie Quiz, die jongeren zelf thuis met hun familie kunnen doen 

12/5 Zoekplaatje 

13/5 TikTok dans tutorials 

19/5 Click bij Radio West! 

20/5 Babka maken 

26/5 Zoekplaatje 

27/5 Jongeren Puzzel 

3/6 DIY mondkapje maken 

10/6 Coronaproof Crazy 88 spelen 

16/6 Zoekplaatje 

17/6 Click tips van de maand juni 

23/6 Zoekplaatje 

24/6 Hitte tips en meer 
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8/7 Tips voor een druilerige zomerdag 

 

Interview Radio West met Martesano 
Op 19 mei werd Martesano geïnterviewd voor het programma ‘Aan de Bak’ van Radio West. Hij 
vertelde in de uitzending over Click Jongeren en hoe wij omgaan met de coronacrisis en hoe we 
ondanks alles, altijd klaar staan voor jongeren. 

 
Rijdende Click Corner in Laak 
Tijdens de zomervakantie reden onze jongerenwerkers in een tuktuk (ook wel de Rijdende Click 
Corner genoemd) door stadsdeel Laak in Den Haag. Hier gingen ze op straat met jongeren in gesprek. 
Ze peilden de behoeftes van de jongeren en hielpen ze met hulpvragen. Ook werden er activiteiten 
georganiseerd. De onderdelen die aan bod zijn gekomen zijn: sport, creativiteit en educatie. 

Sport 
Voor het onderdeel sport hebben we de volgende activiteiten ondernomen. 

• Een Insanity bootcamp (intensief sporten met de jongeren) 
• Badminton 
• Wandelen 
• Voetballen 

Deze activiteiten hebben op verschillende dagen plaatsgevonden. Jongeren konden zich voor de 
activiteiten opgeven. In totaal hebben 25 jongeren deelgenomen aan de sportactiviteiten 

Creativiteit 

• Een haakworkshop, gegeven door een vrijwilliger. 
• Songteksten schrijven in het kader van positiviteit. Dit was een samenwerking met de 

Muziekbox, een muziekproject uit Laak.  

In totaal hebben we 4 jongeren kunnen binden aan de creatieve activiteiten. 

Educatie 
Voor het onderwerp educatie hebben we gekozen voor een lezing van Jengo Amadi, een ex-
gedetineerde. Amadi heeft verschillende boeken (waaronder ‘Eens een boef..’) geschreven over zijn 
tijd voor, tijdens en na zijn gevangenisstraf. Tijdens de lezing vertelde hij de jongeren hierover.  

Voor deze activiteit hadden 11 jongeren zich opgegeven. De presentatie vond plaats in Buurthuis 
Vliethage in Den Haag. 

Een ander boek geschreven door Jengo Amadi is ‘18 wetten van de Nederlandse bajes’. 

 
Verhuizing Henri Faasdreef naar Brouwersgracht 
Twee van onze jongerenwerkers zijn werkzaam op een schoollocatie van ROC Mondriaan.  Aan het 
begin van 2020 was dit op locatie Henri Faasdreef in Leidschenveen. Deze locatie verhuisde in de 
zomervakantie naar de Brouwersgracht in Den Haag. Dit werd dus de nieuwe thuisbasis voor deze 
jongerenwerkers.  
 
In de kantine van de Brouwersgracht werd er ruimte gecreëerd voor studenten om aan hun huiswerk 
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te zitten of online lessen te volgen. Onze Click Jongerenwerkers hielpen er studenten met hun 
huiswerk. Tot de tweede lockdown. De studenten mochten helemaal niet meer naar school toe 
komen. Er was nog ruimte voor de meest kwetsbare leerlingen. Ook deze werden door onze 
jongerenwerkers opgevangen. 
 
Stagiairs/vrijwilligers 
Onze stagiairs krijgen van ons bij de start van hun stage een bootcamp. Hierin worden ze 
klaargestoomd voor de werkzaamheden die zij bij Click zullen gaan verrichten en ontdekken ze wat 
ze kunnen verwachten in het werken met jongeren.  

 
Ook voor de groep studenten die in september startte met hun stage was dit het geval. Ze leerden 
meer over Click, stelden leerdoelen op en speelden rollenspellen om zo al te ervaren wat ze konden 
verwachten. Drie stagiairs waren live aanwezig, twee volgden de bootcamp via Microsoft Teams en 
een stagiair had de bootcamp tijdens het vorige schooljaar al gevolgd.  

 
Onze stagiairs zijn vooral actief op de schoollocatie van ROC Mondriaan aan de Brouwersgracht. Hier 
worden ze in de praktijk begeleid door jongerenwerkers Simo en Achmed. De stagiairs ondersteunen 
ook met activiteiten in de Click Corner en op straat. 

 

 
De bootcamp voor stagiairs 
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In het jaar 2020 zijn er 18 vrijwilligers / stagiairs actief geweest voor Click. 2 van deze vrijwilligers 
werden ingezet om activiteiten op te zetten, zowel in de Click Corner als binnen de school. Dit deden 
zij 4 uur per week. 12 stagiairs werden ingezet als maatje van de doelgroep. Zij voerden gesprekken 
met de jongeren op de school en hielden zich bezig met een soepele doorverwijzing naar de Click 
Corner. Naast dat zij werden ingezet als maatje hielpen ze ook met het werven van de doelgroep als 
wij activiteiten organiseren in de Click Corner. 2 andere vrijwilligers worden incidenteel ingezet 
wanneer we grotere activiteiten organiseren die begeleid moeten worden. Ook helpen zij mee 
tijdens workshops die we aanbieden op de scholen. Dit is moeilijk om in te schatten, maar het zal 
ongeveer gaan om 8 uur per maand. Tot slot de laatste 2 vrijwilligers. Zij denken met Click Jongeren 
mee om de Click Corner met de tijd af te stemmen op de doelgroep en dit goed te evalueren. Onze 
vrijwilligers worden op de locatie waar zij werkzaam zijn begeleid door de medewerkers die daar aan 
de slag zijn. Voor elke activiteit worden ze gebriefd. De vrijwilligers kunnen ten alle tijden om hulp 
vragen bij de medewerkers.  

 
Om de paar weken ontvangen de stagiairs / vrijwilligers een training rondom een algemene 
vaardigheid die handig zou kunnen zijn voor onze jongeren. Denk hierbij aan samenwerken, plannen, 
solliciteren, presenteren etc. De vrijwilligers krijgen ook steeds tools van ons aangereikt over 
presenteren, voor een groep staan en een boodschap overbrengen. De training die de vrijwilligers 
volgen rondom handige vaardigheden als plannen en samenwerken geven onze vrijwilligers 
vervolgens in tweetallen aan een groep jongeren op een schoollocatie of via Microsoft Teams. Zo 
geven zij de kennis door en ontstaat er een ‘train de trainer’ constructie. De vrijwilligers leren hier 
veel van, evenals de jongeren die vervolgens de training van hen ontvangen. 

 
Activiteiten in de Herfstvakantie 
Van te voren hadden we voor de herfstvakantie een mooi activiteitenprogramma samengesteld, 
waarin ook de wensen van de jongeren werden meegenomen. Vlak voor de herfstvakantie werden 
er strengere corona maatregelen aangekondigd. Naar ons idee konden we de plannen die we eerst 
hadden niet allemaal meer uitvoeren. Gewoonweg omdat dat niet verantwoord was. We pasten het 
programma aan. De groepjes werden kleiner en de activiteiten iets minder bombastisch. Iedere 
activiteit werd door 1 jongerenwerker en een vrijwilliger uitgevoerd. We hebben ervoor gezorgd dat 
dezelfde elementen die we erg belangrijk vinden in het programma bleven: sport, creativiteit, 
educatie en de huiselijke sfeer. Bij bijna iedere activiteit stond er een gezamenlijke lunch op het 
programma. Tijdens zo’n lunch krijgen de jongeren de ruimte om de jongerenwerkers beter te leren 
kennen en het te hebben over verschillende onderwerpen, die tijdens een activiteit niet ter sprake 
zouden komen. 

 
Voor alle activiteiten die binnen werden georganiseerd hadden we plek voor drie jongeren. Voor de 
voetbalactiviteit maakten we gebruik van ploegendiensten: 4 jongeren per groepje. In totaal hebben 
er 24 jongeren zich aangemeld en hebben er uiteindelijk 22 jongeren meegedaan aan de activiteiten. 
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Voetballende jongeren 
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Nieuwe coördinator Click Corner 
Vlak voor de start van het nieuwe jaar namen we een nieuwe coördinator van de Click Corner aan. 
Ouafa Daouayry begon met een vliegende start en staat voor de jongeren klaar. Welkom in het 
team! 

 
Tuktuk in Laak (maand december) 
Naar aanleiding van een geslaagde opdracht in Stadsdeel Laak tijdens de Zomervakantie zijn Click 
Jongeren en Stadsdeel Laak weer in gesprek gegaan over het inzetten van onze tuktuk (ook wel de 
Rijdende Click Corner genoemd) rondom de jaarwisseling. Afgesproken werd dat de Rijdende Click 
Corner in de maand december en een gedeelte van de maand januari in Laak als geheel zal 
rondrijden. Het terrein werd dus vergroot, ten opzichte van de zomervakantie, waarin we drie wijken 
aandeden. 
 

Wij zijn erg blij met de resultaten. Er is veel draagvlak vanuit buurtbewoners en andere organisaties 
die zich met jongeren bezighouden. Dat is erg fijn, want zo kunnen we het samen doen. De tuktuk 
wordt dan ook langzaam herkent door de jongeren en stappen steeds vaker op ons af.  
 
Een mooi resultaat is het (twee)wekelijks zien van dezelfde groepen jongeren, waardoor je op de 
hoogte bent van de ontwikkelingen in hun leven. In totaal hebben we 213 gesprekken gevoerd met 
jongeren. Waarvan +/- 160 nieuwe gesprekken en +/- 60 terugkerende gesprekken. Dat zijn 
gemiddeld 37 gesprekken met de jongeren per week.  

 

 
 



 

 

www.clickjongeren.nl 

Tijdens en na de feestdagen hebben we wekelijks +\- 15 jongeren doorverwezen naar de buurthuizen 
in de buurt met hun eigen jongerenwerkers. Ook hebben we jongeren geholpen met het vinden van 
een juiste opleiding en met het inschrijven op het ROC Mondriaan. 

 
Op verschillende plekken in het stadsdeel hebben wij de vertrouwensband verder kunnen uitbouwen 
met de jongeren. Daarnaast hebben we hen verteld dat ze ons altijd kunnen bereiken via Instagram 
met welke vraag dan ook. We merken dat een boel jongeren die we gesproken hebben Click 
Jongeren nu ook volgen op Instagram. 

 
Tot slot waarderen we de fijne samenwerking en het feit dat er vanuit stadsdeel Laak en ook de 
lokale politieagenten(wijkagenten) actief contact met ons werd opgenomen heel erg. Zo bleven we 
op de hoogte en voelden we ons gesteund. Dank daarvoor! 

 

In 2020 heeft Click Jongeren 687 jongeren weten te bereiken. 
Dit aantal jongeren komt van de verschillende projecten die 
hierboven zijn genoemd. Dus zowel de scholen, in de Click 

Corner als op straat. Hier zijn wij reuze trots op! 
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Bestuurlijke zaken in 2020 

 

Het begin van jaar 2020 start moeilijk in financiële zin, omdat naast de bijdrage van het Oranjefonds 
alleen nog de locatie HFD als opdracht is. HFD verhuist naar de Brouwersgracht. De acties uit het Pro-
Action Café worden opgepakt en uitgewerkt, maar de inzet leidt niet tot veel resultaat. Dan dient 
corona zich aan. Door corona vallen soms besluitvormingsprocedures over opdrachten of subsidies 
stil. In het bestuur wordt daarom ook veel over financiën gesproken. De stichting doet ook een 
aanvraag voor de NOW-regeling die door de overheid is ingesteld om organisaties tegemoet te 
komen die door corona omzet mislopen. Het bestuur organiseert in het voorjaar samen met de 
directie enkele strategische sessies om nieuwe kansen voor Click te identificeren. Daisy geeft hierbij 
aan behoefte te hebben aan nieuwe uitdagingen. Zij vindt deze bij Het Inloophuis, waarmee haar 
inzet voor Click in uren halveert. 

Corona biedt ook kansen bijvoorbeeld voor de inzet van de tuktuk. Het bestuur complimenteert de 
directie in deze onzekere en rare tijden met hun flexibiliteit en creativiteit om steeds weer nieuwe 
activiteiten te organiseren. 

Met het vertrek van Rutger van Weeren is het bestuur in de rest van het jaar niet voldoende op 
sterkte. Als Douwe Wielenga in het najaar aangeeft als bestuurslid te stoppen, verliest Click ook haar 
bestuursvoorzitter. Daarom wordt tegen het einde van de jaar een intensieve wervingscampagne 
opgezet wat leidt tot een aantal serieuze kandidaten. Er valt wat te kiezen, waardoor Click in 2021 
kan starten met een bestuur dat bijna volledig op sterkte is. 
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Aan de slag in 2021 

Uiteraard wordt het werk van Click Jongeren zowel op de scholen als in de Click Corner en met 
nieuwe projecten ook in 2021 voortgezet. De opdracht bij ROC Mondriaan, locatie Brouwersgracht 
staat in ieder geval tot komende zomer. Nieuwe plannen met betrekking tot de tuktuk worden ook 
in uitvoering gebracht. Verder blijft het spannend wat het coronavirus gaat doen en in welke mate 
we rekening moeten houden met de maatregelen. 

Doelstellingen en strategie  
Aan de volgende nieuwe doelen zal het komende jaar gewerkt worden:  

 
Jongeren blijven opvangen, met nadruk op de jongeren die lijden onder de corona maatregelen 
We hebben in het afgelopen jaar gemerkt dat er veel jongeren gebukt gaan onder de corona tijd.  . 
Meer dan ooit is het jongerenwerk dus nodig. Meer dan ooit is het nodig dat er mensen zijn die deze 
jongeren opvangen en een luisterend oor bieden.  

De Rijdende Click Corner verder uitrollen in Den Haag 

Na een aantal succesvolle opdrachten met de tuktuk in Stadsdeel Laak hebben ook andere 
stadsdelen interesse getoond. We willen het Rijdende Click Corner project nog verder uitrollen 
binnen Den Haag, zodat we nog meer jongeren kunnen bereiken. Het doel in om in 2021 in 3 
stadsdelen rond te rijden. 

 
Nieuwe opdrachten binnen met MBO onderwijs 
Op het moment van schrijven hebben we een opdracht bij ROC Mondriaan, locatie 
Brouwersgracht, die in ieder geval tot aan de zomer van 2021 loopt. Doel is dat deze opdracht ook 
na de zomer wordt voortgezet. Daarnaast zal er in maart 2021 gestart worden met een nieuwe 
opdracht op de locatie Tinwerf van ROC Mondriaan. Twee nieuwe jongerenwerkers zullen hier aan 
de slag gaan. Ook deze opdracht loopt tot de zomer en graag zouden we deze ook na de zomer van 
2021 willen hervatten.   

Het uitvoeren van een reeds ontwikkeld dagbestedingstraject voor jongeren  
In 2020 ontwikkelden we een dagbestedingstraject voor jongeren. Vanwege de coronamaatregelen 
kon deze niet worden uitgevoerd en werd de financiering hiervoor uitgesteld. We streven ernaar 
dat dit in 2021 wel weer mogelijk is, mits de maatregelen dit toelaten. 
 

 
Oranje Fonds 

In de zomer van 2021 komt het Meer Kansen voor Jongeren traject van het Oranje Fonds, waar 
Click aan deelneemt, ten einde. In de afgelopen 3 jaar hebben we enorm veel steun van het fonds 
gehad en in de trainingen een bak aan kennis opgedaan. Na de zomer is het de bedoeling dat de 
Click Corner financieel op eigen benen staat. Met wat opdrachten in het vooruitzicht ziet dat er 
voor nu positief uit. We hebben er vertrouwen in dat de Click Corner blijft voortbestaan en we 
steeds meer jongeren kunnen helpen vanuit dit ankerpunt in het centrum van Den Haag. 
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