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Voorwoord  
 
 

Als we terug kijken op 2021 was het voor Stichting Click Jongeren (vanaf nu Click of Click 
Jongeren) een heel spannend, mooi en druk jaar. Er is in 2021 veel gebeurd. Zo hebben we een 
opdracht mogen ontvangen van de gemeente Den Haag, hebben we een hele leuke locatie van 
het ROC Mondriaan aan onze diensten mogen toevoegen, hebben we gekookt met Click en 
hebben we veel nieuwe jongerenwerkers welkom geheten. 
 
Het jaar begon natuurlijk weer erg turbulent vanwege de corona pandemie, vooral op de scholen. 
Konden we als jongerenwerkers op de scholen blijven? Zouden we moeten thuiswerken? Is het 
wel verstandig om huisbezoeken af te nemen? En wat mogen we wel of niet in de Click Corner? 
Het was iedere keer weer afwegen en proberen een middenweg te vinden. Na een jaar met 
corona merkten we dat iedereen flexibeler was geworden en het schakelen tussen lockdown of op 
locatie werken steeds sneller ging. Zo kregen wij de mooie taak binnen de scholen om de jongeren 
op te vangen die tijdens de lockdown niet thuis konden werken. Een zeer passende taak voor Click 
Jongeren, want zo bedienden we naar ons idee de meest kwetsbare jongeren.  
 
In de Click Corner werd het naarmate het jaar vorderde steeds drukker. De jongeren wisten de 
Click Corner te vinden, ook als alle andere organisaties dicht waren. De jongerenwerkers op de 
Click Corner hebben zich voor 100% ingezet voor de doelgroep en wisten ook iedere keer mee te 
gaan met de geldende maatregelen. Zo bleef de Click Corner een veilige plek voor de jongeren om 
te zijn. De vakantie activiteiten werden druk bezocht en ook van de mogelijkheid voor 
studieplekken in onze Click Corner werden goed gebruik gemaakt. 
 
Achter de schermen hebben we nieuwe bestuursleden weten te werven en zijn er nieuwe 
samenwerkingen met andere organisaties ontstaan. We hebben in 2021 veel jongeren mogen 
helpen. En we kunnen met trots zeggen dat ons team kwalitatief erg sterk is met alle nieuwe 
aanwinsten! 
 
We hebben veel mooie activiteiten georganiseerd en ondanks dat er veel ook niet is doorgegaan 
kijken we heel positief terug op 2021.  
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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 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 
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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 vijf 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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2021 in vogelvlucht  
 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van de werkzaamheden van Click Jongeren in het jaar 
2021. Het gaat hier om opdrachten en projecten die in dit jaar zijn uitgevoerd.  

ROC Mondriaan 

Ook dit jaar bediende Click Jongeren weer 2 locaties van het ROC Mondriaan. Het hele jaar hebben 
we de locatie Brouwersgracht mogen bedienen. Helaas heeft de jongerenwerker die dit jaren heeft 
gedaan de beslissing genomen om bij het Mondriaan intern te gaan werken. Daarom was er in de 
zomer van 2021 een vacature voor deze functie. Daar kwam gelukkig reactie op van een top 
jongerenwerker die het werk na de zomervakantie op deze locatie heeft opgepakt. Na de 
zomervakantie waren de werkzaamheden iets anders dan voorheen. We werden voornamelijk 
ingezet voor de binding van de leerlingen aan de school. 
 
De opdracht werd om activiteiten op te zetten en met de jongeren in gesprek te gaan over 
hulpvragen, daar waar we voorheen meer bezig waren met het verzuim van de leerlingen. Omdat 
we vaker in een lockdown zaten en de jongeren weinig op school te vinden waren is de rol van Click 
Jongeren ook veranderd.  

 
Ook hebben we in 2021 een mooie opdracht op de locatie Tinwerf mogen vervullen. Hier waren zij 
op zoek naar jongerenwerkers voor een studenten punt. Een balie bemand door jongerenwerkers, 
waar de leerlingen terecht kunnen met al hun hulpvragen. Daarnaast waren er veel leerlingen door 
corona van de radar verdwenen en was het aan ons om deze jongeren weer terug naar school te 
begeleiden. Op de locatie Tinwerf hebben we een inzet van uitstekende jongerenwerkers die de 
opdracht heel goed invullen. Op deze locatie bedienen onze jongerenwerkers de gehele campus, 
een hele kluif maar dat maakt de opdracht heel divers en interessant voor onze jongerenwerkers. 
Veel van de jongeren van deze locatie stromen ook weer door naar de Click Corner voor contact met 
elkaar en activiteiten.  
 
We zijn blij dat we de jongeren op de scholen weldegelijk hebben kunnen ondersteunen, ook tijdens 
de lockdown. De behoefte voor ondersteuning vanuit de jongeren was groot en de mogelijkheden 
beperkt, maar gelukkig hadden zowel de school als Click een flexibele houding en wisten we met 
iedere situatie om te gaan. Op de scholen hebben we daardoor naar schatting 400+ jongeren 
bereikt.  
 
Click Corner Den Haag; als je toch stopt met school 
Eind 2020 hebben we een nieuwe coördinator gevonden voor onze Click Corner. Iemand die veel 
reuring heeft weten te brengen en de Click Corner nieuw leven heeft ingeblazen. Waar het bij veel 
organisaties erg rustig was vanwege corona, was dit bij ons niet het geval. Wij hadden het erg druk 
met inloop van jongeren. Dit was mede het resultaat van dat we destijds hebben besloten om de 
Click Corner niet meer te sluiten wanneer Nederland in lockdown ging. We zagen hoeveel jongeren 
met hun ziel onder hun arm rondliepen, wanneer alles weer dicht ging en ze nergens een fijne plek 
hadden om hun thuissituatie te ontvluchten. Bij ons in de Click Corner kwamen ze hun online lessen 
volgen, hun verhaal doen of meedoen aan activiteiten die werden georganiseerd. Die activiteiten 
konden op en af in kleine of wat grotere groepen plaatsvinden. Dit was voor de jongerenwerkers 
elke keer weer een flinke uitdaging. 
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Wat een groot succes is geweest zijn de vakantieactiviteiten. In iedere schoolvakantie hebben de 
jongerenwerkers van de Click Corner activiteiten georganiseerd. Zo zijn de jongeren druk geweest 
met karten, snowboarden, een meidenmiddag een filmavond of een dagje survivallen. Deze 
activiteiten werden altijd druk bezocht. Allemaal met als doel om de jongeren een fijne tijd te geven, 
te binden aan de organisatie en ervoor te zorgen dat zij zich veilig voelen bij onze jongerenwerkers.  
 
Nadat de Click Corner coördinator onze organisatie verliet vonden we na de zomer een nieuwe 
aanwinst. Een man met een groot netwerk die een mooie aanvulling was op het bestaande netwerk. 
Hij bracht een nieuwe, frisse, creatieve wind, waar wij al de vruchten van hebben mogen plukken.  
 
Begin 2022 hebben we onze openingstijden veranderd. We zijn nu vaker in de avonduren open en in 
de ochtend gesloten. We merkten dat er veel jongeren zijn die hier behoefte aan hebben. We zijn 
trots op ons flexibele team die dit oppakt en zonder slag of stoot hun werktijden aanpassen voor het 
welzijn van de jongeren! 

De Rijdende Click Corner  
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, hulp bij het zoeken van 
school of werk. 

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

 

In 2021 zijn we vaker ingezet met de tuktuk in stadsdeel Laak. Zo zijn we bijvoorbeeld ingezet 
tijdens de schoolvakanties, toen er rellen waren rondom het ingaan van de avondklok, maar 
ook wanneer de sfeer onrustig werd in de wijken. Aan het eind van het jaar hebben we het 
mooie nieuws mogen ontvangen dat we voor 2 jaar de opdracht  krijgen om met de tuktuk in 
Laak te blijven rijden. Daar zijn we enorm trots op! 
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Activiteiten 2021 

In 2021 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 locatie 
Brouwersgracht in Den Haag en ROC Mondriaan locatie Tinwerf in Den Haag. 
 
 
Tuktuk kerstvakantie Laak 
In Laak is de tuktuk weer ingezet in de kerstvakantie, deels vanwege het vuurwerkverbod en ook om 
met jongeren in gesprek te gaan onder het genot van een kopje warme chocolademelk en een 
koekje. We vonden het belangrijk om jongeren bewust te maken wat de gevolgen zouden kunnen 
zijn, wanneer ze (illegaal) vuurwerk zouden afsteken. De kerstvakantie liep door in januari 2021. We 
hebben mooie gesprekken kunnen voeren met de jongeren en het is in de wijken vrij rustig 
gebleven. 
 

 
 
 
Studieplekken beschikbaar in de Click Corner 

Voor jongeren die vanwege de lockdowns niet meer naar school konden gaan openden we onze 
Click Corner voor de jongeren die in alle rust aan hun schoolwerk wilden zitten of online lessen 
willen volgen. Een aantal jongeren heeft hier gedurende het hele jaar dankbaar gebruik van 
gemaakt. 
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Interview Den Haag FM: ‘Stichting Click Jongeren helpt jongeren de coronacrisis door’ 
 

 
Foto: Den Haag FM 

 
In januari 2021 werd onze Click Corner coordinator uitgenodigd bij de rubriek ‘Haags Bakkie’ van Den 
Haag FM over de signalen die wij krijgen over de mentale gesteldheid van jongeren tijdens de 
lockdowns. Naar aanleiding van dit interview schreef Den Haag FM ook een mooi stuk over Click 
Jongeren en de eenzaamheid die er onder jongeren heerst. Het interview is hier terug te lezen. 
 
Interview AD Haagsche Courant over eenzaamheid onder jongeren tijdens de lockdown 

In het begin van het jaar kwam AD Haagsche Courant in onze Click Corner langs voor een 
interview over eenzaamheid onder jongeren tijdens de corona lockdown. Samen met 
jongerenwerkers Ouafa en Martesano kwamen jongeren Shirzai en Sylvian aan het woord. Het 
artikel is hier terug te lezen. 
 

 
Foto: AD Haagsche Courant 

 

https://denhaagfm.nl/2021/01/19/stichting-click-helpt-jongeren-de-coronacrisis-door-eenzaamheid-is-een-groot-probleem/
https://www.ad.nl/den-haag/jongeren-worstelen-met-eenzaamheid-ik-heb-zo-lang-om-na-te-denken-dan-krijg-ik-paniekaanvallen~a5b41b9b/?fbclid=IwAR1Y0dBXuFpbJv22BoZ9pJp6mbA0p3q5SYHAfKjKeeIsMDatktByn2vPyLs
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Rapworkshops RapXpress 

Muziek is een uitlaatklep en een manier om je gedachten te verwerken. Click Jongeren heeft 
samen met RapXpress een serie rapworkshops bij ons in de Click Corner georganiseerd. Colling 
Seintje is met een klein groepje jongeren aan de slag gegaan met het schrijven van hun eigen 
rapteksten op muziek.  
 
Rijdende Click Corner in Laak met avondklokrellen en in voorjaarsvakantie 
Het instellen van de avondklok binnen de coronamaatregelen verliep in het hele land niet zonder 
slag of stoot. In verschillende steden ontstonden rellen, zo ook in Den Haag. Stadsdeel Laak vroeg 
aan Click Jongeren of wij in de uren voor het ingaan van de avondklok met onze tuktuk (de Rijdende 
Click Corner) op pad wilden gaan om hier het gesprek aan te gaan met de jongeren, te signaleren 
wat er bij hen speelt en hen waar nodig aan te moedigen voor de avondklok thuis te zijn. 
 
 

 
 

 
Daarnaast werd er vanuit het stadsdeel de wens geuit om de Rijdende Click Corner in te zetten in de 
voorjaarsvakantie. Met als doel in gesprek te gaan met jongeren, te peilen wat er speelt en welke 
behoeftes er liggen, hulpvragen te beantwoorden en zo nodig door te verwijzen naar passende hulp. 
Het was leuk om te zien dat veel jongeren ons nog herkenden van de vorige keren dat we hen 
gesproken hebben. Er ontstaat echt een band met ze en het is fijn om te zien wat er in de tussentijd 
allemaal gebeurd of veranderd is. In totaal hebben we 191 gesprekken gevoerd met jongeren. 
Waarvan +/- 90 nieuwe gesprekken en +/- 100 terugkerende gesprekken.  
  
Wat ons erg is opgevallen is dat er onder de jongeren een enorme behoefte bestaat om buiten 
sportief bezig te zijn, zeker in deze lockdown / coronatijden. Naast de wens voor meer 
sportactiviteiten hebben we een aantal jongeren zelf kunnen helpen. We hebben jongeren 
gekoppeld aan organisaties in Laak, (DJO, WSDH en HB) zodat vraag en aanbod op deze manier met 
elkaar in verbinding staan. Er valt ook nog iets te zeggen over onze bijdrage wat betreft de rellen en 
de avondklok. We merkte dat het goed is dat we in de wijken waren. Veel jongeren en dan met 
name in Schipperskwartier gaven aan niet aan een avondklok te doen. Na dieper met deze jongeren 
in gesprek te gaan bleek het een schreeuw om aandacht. 
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Start opdracht Tinwerf ROC Mondriaan 
Bij de februari instroom is Click Jongeren 
begonnen op de locatie Tinwerf van het ROC 
Mondriaan! Onze twee toppers Asmaa en 
Colling hebben hier een balie bemand waar 
studenten kunnen aankloppen met 
hulpvragen. Dit was erg succesvol en de 
opdracht werd in het nieuwe schooljaar 
verlengd.  
 
In het nieuwe schooljaar 2021 - 2022 is Asmaa 
een samenwerking aangegaan met 
jongerenwerkers Redouan en Dave. Samen 
bemannen zij tot op heden de balie op de 
locatie Tinwerf. 
 
 
Deelname filmpje Dat Doen Wij Ook van Raymond van Bohemen 
‘Dat Doen Wij Ook’ is op zoek naar de kracht van het jongerenwerk in Den Haag. Jongerenwerker 
Raymond van Boheemen legde Martesano voor deze serie vast op de gevoelige plaat! Het filmpje is 
hier terug te zien. 
 
Workshop Visionboard maken 

Een visionboard maken is het krachtigste middel om je doelen en dromen te verhelderen en te 
realiseren. Vandaar dat jongerenwerkers Cansu en Neira deze workshop in de Click Corner en op 
scholen hebben gegeven aan studenten om op deze manier hun dromen, wensen en doelen in 
kaart te brengen 
 
Interview met Staedion 
 

 
Foto: Staedion 

https://www.facebook.com/clickjongerenonline/videos/213686440447753
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In het voorjaar kwam er iemand van woningcorporatie Staedion langs om te praten over Click 
Jongeren en de functie van de Click Corner. Vol passie spraken Daisy, Ouafa, Cansu en Lotte over ons 
werk en waarom het belangrijk is dat jongeren – zeker in deze tijd – bij ons, maar ook bij nog zoveel 
andere jongerenorganisaties een plekje vinden. Het gesprek werd vastgelegd in een mooi artikel en 
is te lezen op de website van Staedion. 

Cursus EHBO voor jongeren door het Rode Kruis 
Samen met De Jonge Ooievaar en het Rode Kruis organiseerden we een EHBO / reanimatie cursus. 
De cursus was het initiatief van een van de jongeren die meedeed! Het was een hele geslaagde 
middag, waar veel is geleerd 
 

 
Presentatie Rijdende Click Corner in Laak voor o.a. 
Burgemeester van Zanen 
Een bijzonder moment in stadsdeel Laak; onze 
jongerenwerkers Martesano en Tarik ontmoeten een 
belangrijk gezelschap. O.a. bestaande uit Burgemeester 
Van Zanen, Stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa, 
Hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels, partners uit 
de wijk en de lokale politie.  
 
Onze Click jongerenwerkers mochten deze mooie groep 
met mensen vertellen over het werk dat we doen met 
onze Rijdende Click Corner, oftewel onze Click tuktuk. 
Voornamelijk over onze werkzaamheden in het 
Schipperskwartier. Het was een hele leuke en bijzondere 
ervaring om ons verhaal met deze mensen te delen. 
 

 
Trainingen Peptalk 
In samenwerking met Peptalk hebben we twee trainingen voor jongeren ontwikkeld en uitgevoerd. 
De training ‘van VMBO naar MBO’ verteld jongeren die van het VMBO naar het MBO gaan wat ze 
allemaal te wachten staat. Stap voor stap krijgen de jongeren uitgelegd wat er allemaal bij komt 
kijken. Daarnaast krijgen de jongeren de gelegenheid vragen te stellen. 
 
In de training ‘18 jaar en wat nu’ wordt duidelijk wat er allemaal bij komt kijken op het moment dat 
je 18 wordt. Wat moet je allemaal regelen? Hoe gaat dat in zijn werk? Dit zijn zaken die in deze 
training besproken worden. 
 
Online stadsdeelbijeenkomst Laak  
In de zomer werd onze jongerenwerker Martesano uitgenodigd om bij een stadsdeelbijeenkomst 
van stadsdeel Laak aanwezig te zijn. Gastheren Fred Zuiderwijk en stadsdeeldirecteur Lawrence 
Eghosa gingen live via MS-Teams om verschillende onderwerpen te bespreken samen met gasten die 
betrokkenen zijn in de wijken van Laak. 

De onderwerpen die aanbod kwamen waren: schoon, wonen, groen, Laakse jeugd, overlast en 
(sociale) veiligheid. Samen met Farah, een jeugdwerker in Spoorwijk, hebben wij het gehad over de 
Laakse jeugd. Martesano vertelde over de inzet van onze tuktuk, het outreachend te werk gaan in de 
wijken en hoe belangrijk het is om vertrouwen op te bouwen met de jongeren. 

https://www.staedion.nl/nieuws/tips-en-advies/2021/click-corner-warme-plek-voor-zoekende-jongeren?fbclid=IwAR2Bx2gW_-IgmyVSPp5K8f2pHynjCevthbUfJNeWuYxgE0ODCbLqyf5xSt4
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Rijdende Click Corner in Laak tijdens zomervakantie 
Ook tijdens de zomervakantie reed onze tuktuk rond in Laak. Er werden activiteiten ondernomen 
met de jongeren, goede gesprekken gevoerd en hulpvragen beantwoord door jongerenwerkers Tarik 
en Colling. 
 
Zomeractiviteiten 
Tussen 9 en 27 augustus organiseerden we 3 keer per week activiteiten voor jongeren tussen de 16 
en 27 jaar. De activiteiten die waren georganiseerd werden goed bezocht. Er was een 
voetbaltoernooi, een meidendag, een filmavond, een bezoekje aan Sealife, er werd gesurvivald, een 
spelletje paintball gespeeld, een boottochtje gemaakt, een kartrace gehouden en gesprongen bij 
Jump XL en de zomervakantie werd afgesloten met een barbecue. Het was enorm geslaagd! 
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Nieuwe opdracht ROC Mondriaan locatie Brouwersgracht 
Na de zomervakantie startte er een nieuwe opdracht op de locatie Brouwersgracht. Jongerenwerker 
Jimmy werd aangenomen en werd ingezet activiteiten te organiseren en studenten te helpen met 
hulpvragen. Dit doet Jimmy met verve! 
 
Activiteiten in de herfstvakantie en op de vrijdagen 
Ook in de herfstvakantie werden er activiteiten georganiseerd. Een filmavond in de Click Corner op 
de maandagavond, een game avond op de woensdag en op de vrijdag werd er fanatiek 
gesnowboard. 
 

 
 

We kwamen erachter dat veel jongeren de activiteiten van Click Jongeren erg waardevol vinden. Niet 
alleen omdat dit een waardevolle tijdsbesteding is, maar ook omdat ze op deze manier op een 
reguliere basis vaker met leeftijdsgenoten in contact komen en er nieuwe vriendschappen ontstaan. 
Vandaar dat we hebben besloten iedere vrijdagavond de deuren van onze Click Corner te openen 
voor deze jongeren. De ene week met activiteit en de andere week voor een vrije inloop. 
 
Samenwerking met Giving Back Students community 
Samenwerkingen zijn altijd welkom bij Click Jongeren. Zo ontmoetten we de enthousiaste mensen 
van Giving Back Students Community. Samen met hen organiseerden we een speurtocht door Den 
Haag. Met onze jongeren de de jongeren van deze fijne community. De dag werd afgesloten met een 
gezellige pizza avond in onze Click Corner. 
 
Koken met Cl!ck 
Met onze nieuwe Click Corner coördinator Sherwin aan boord ontstonden er nieuwe ideeën en 
waaide er een verfrissende creatieve wind. Nog maar net werkzaam bij Click sleepte Sherwin een 
opdracht binnen vanuit de gemeente Den Haag. Middels een online stream presenteerde het project 
Den Haag Inside Out verschillende jongereninitiatieven aan jongeren. Een daarvan was: Koken met 
Cl!ck! Onze jongerenwerkers en Haagse jongereniconen gingen samen met host Chenniti aan de slag 
in de keuken om jongeren te laten zien hoe je op een makkelijke manier een lekkere en gezonde 
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maaltijd op tafel kunt zetten. Een succesvolle reeks vol recepten die in het nieuwe jaar een tweede 
seizoen kende. Een super leuk en geslaagd project mede mogelijk gemaakt door Sherwin! 
 

 
Foto: Max Frambach 

 
Oliebollenactie met Buddy Netwerk 
Nog zo’n fijne samenwerking: een oliebollenactie in samenwerking met Buddy Netwerk! 
Jongerenwerker Tarik heeft in de tuktuk en samen met de Buddy Bende van Buddy Netwerk en de 
bakfiets van Stadsoase Spinozahof warmte gebracht in onze mooie stad Den Haag! Er zijn zo’n 300 
buddybollen uitgedeeld en meegegaan in voedselpakketten.  
 

 
 
Bijeenkomst aspiranten politie 
Aan het eind van 2021 hebben oprichters Martesano en Daisy een presentatie over Click Jongeren 
mogen geven aan aspiranten van de politie eenheid Den Haag. De aspiranten moesten op 
werkbezoek en hebben daar Click Jongeren voor uitgekozen. Martesano en Daisy hebben alles 
verteld over de stichting en het jongerenwerk, maar ook over hun visie op jongeren en politie. Het 
was een leerzame maar vooral ook gezellige bijeenkomst! 
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Bestuurlijke zaken in 2021 
 

In het bestuur van Click is er in 2021 veel veranderd. Niet alleen omdat Corona roet in het eten 
gooide voor heel veel reguliere activiteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen en de taken 
zijn verdeeld. Ook is de WBTR van kracht geworden, hetgeen geleid heeft tot een aantal goede 
afspraken over de manier waarop we met elkaar werken. Daarnaast hebben we nog eens goed 
gekeken naar de verzekeringen van Click. 

Het bestuur van Click Jongeren heeft in 2021 11 keer vergaderd samen met de directie (Daisy van der 
Kraan en/of Martesano Biliosa). In elke vergadering wordt door de directie een update gegeven van 
de stand van zaken van de verschillende projecten die Click uitvoert, kijken we vooruit naar de 
komende periode en kijken we naar de financiële stand van zaken. 

Daarnaast bespreken we de strategische koers van Click: welke opdrachten komen er binnen en waar 
willen we naartoe, hoe staat het met de positionering van de organisatie, ontwikkelingen bij 
jongeren en hun omgeving (scholen, werk, hulporganisaties, etc. 

In 2021 is er onder andere gesproken over: 

Samenstelling bestuur. 
Douwe Wielenga heeft het voorzitterschap vanaf de start van Click vervuld. Hij vond het na 10 jaar 
tijd om het stokje over te geven. Marlies Vulto heeft de rol van voorzitter van hem overgenomen. 
Daarnaast is Charina Ori toegevoegd aan het bestuur en we zijn heel blij dat we ook een goede 
penningmeester hebben gevonden: Jordi Plantagie. Astrid Vlaminkx heeft de rol van secretaris van 
het bestuur op zich genomen. Zij is enthousiast aan de slag gegaan met het ordenen en 
bijeenbrengen van alle stukken in de drive. Ook maakt zij nu van iedere vergadering een helder 
verslag met actielijst en stuurt dit liefst dezelfde avond nog rond, zodat de afspraken duidelijk zijn 
voor iedereen. 

Click bestaat alweer bijna 10 jaar 
Ondanks de successen van 2021 blijft het altijd spannend of er voldoende opdrachten zijn en blijven 
voor het voortbestaan van Click. Daarom is het plan opgevat om met bestuur en medewerkers een 
strategische sessie te plannen waarin we ons buigen over de toekomst. Op welke doelgroep willen 
we ons richten, hoe profileren we ons en wat wordt ons personeelsbeleid? Om ons daarop voor te 
bereiden is aan alle medewerkers gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Dat heeft een 
schat aan informatie opgeleverd. Helaas heeft de sessie vanwege Corona nog niet plaatsgevonden. 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is van kracht geworden 
Dit betekent voor stichtingen dat zij aan allerlei voorwaarden moeten voldoen  wat betreft de 
statuten, aansprakelijkheid, stemrecht en dergelijke. De invoering van de WBTR is ook voor het 
bestuur van Click Jongeren aanleiding geweest om een aantal zaken op een rij te zetten. 

Financiën 
Er is gezocht naar goede ondersteuning op dit terrein en die is gevonden. Dit jaar was het officiële 
einde van de opdrachten van het Oranje Fonds en is de afrekening hiervan opgesteld. 
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Aan de slag in 2022 

Click Jongeren is ook in 2022 nog actief op de MBO scholen die eerder genoemd zijn. Hier willen we 
dan ook weer met veel enthousiasme op inzetten en nog meer kwaliteit leveren. Ook wordt er veel 
energie gestoken in het project met de tuktuk, waar we subsidie voor ontvangen vanuit de 
gemeente Den Haag. Ook is er veel werk aan de winkel in de Click Corner. We hebben veel ideeën 
op de plank liggen die worden opgepakt in 2022. 

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

In de Click Corner willen we er zijn voor jongeren en dat ook blijven doen. We zijn een unieke partij in 
Den Haag waar jongeren onvoorwaardelijk welkom zijn. Dit willen we blijven nastreven. We willen 
hier ook nog meer out-of-the-box ideeën voor bedenken.  

De Rijdende Click Corner verder uitrollen in Den Haag 
We zijn enorm blij dat de tuktuk 2 jaar lang zal rondrijden in Laak en het allerliefst rijden we ook in 
een ander stadsdeel rond. In 2022 gaan we veel energie steken in het benaderen van 
belanghebbenden in verschillende stadsdelen.  
 
Netwerken 
Een ander belangrijk speerpunt in 2022 is het netwerken. We willen meer inzetten in het vergroten 
van het draagvlak van Click Jongeren. Dit doen we in 2022 door met meer partners in gesprek te 
gaan en andere partijen te leren kennen en samen te werken. 

10 jaar Click  
Op 2 februari 2022 bestaat Click Jongeren 10 jaar. Dat is natuurlijk een waar jubileum. We kunnen dit 
hoogstwaarschijnlijk vanwege de corona-maatregelen niet groots vieren maar we gaan wel van ons 
laten horen! 
 
Ondernemen 
Ook in 2022 gaat Click Jongeren weer inzetten op ondernemerschap. Zo worden er nieuwe 
opdrachten geworven en gezocht naar gunstige verdienmodellen.  
 


