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Eindverslag FSK  
  
Van  Esther van Zetten   

Voor  Indebuurt033  

 

Inleiding 

Het project “FSK, future of Soesterkwartier” draait een dik jaar. Het zou in de zomer 2018 worden 
afgerond, maar er was nog budget genoeg om door te gaan tot eind 2018.  

Hoe heeft u aan de doelen bijgedragen, zoals beschreven in uw aanvraag ? 
1. Het eerste doel, het uitbreiden van praktische ondersteuning van kwetsbare bewoners, is niet zo 
goed uit de verf gekomen. De gedachte was dat jongeren deze praktische ondersteuning zouden 
bieden aan ouderen als een praktische stage. Al werkende aan dit project, bleek dit een te hoog 
doel. Jongeren hebben hun handen vol aan hun eigen leven, en zijn moeilijk te motiveren voor een 
klus voor een ander. Met andere woorden, de “klussendienst” is niet van de grond gekomen. 

2. Het tweede doel, het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk, is heel goed uit 
de verf gekomen. Jongeren hebben echt behoefte aan een plek waar ze zich thuis voelen met elkaar, 
waar ze een luisterend oor vinden om het leven te bespreken, en waar ze een spelletje kunnen 
doen. Anders dan verwacht, bleek dit niet de enige ontmoeting. Jongeren hebben op straat en 
Wagenwerkplaats hun eigen ontmoetingsplekken. Vanuit dit project hebben we deze plekken ook 
veel bezocht, om aansluiting met deze groep te krijgen en gesprekken te voeren. 

Hoe heeft u de resultaten behaald, zoals beschreven in uw aanvraag? 

In onze aanvraag hebben we de volgende resultaten beschreven:  

 Activiteiten voor een groep van 6-8 tieners, gericht op het ontdekken van talenten. 

 Klussendienst door kinderen voor kwetsbare wijkgenoten 

We hebben met onze activiteiten de volgende resultaten bereikt:  

 In totaal 21 jongeren (in de range van 15 tot 20)  betrokken bij de activiteit; gemiddeld 6-8 
per activiteit. 

 De profiel van deze jongeren klopt wel met de doelgroep die we voor ogen hadden. 

 Een van de jongens heeft, mede dankzij dit project, in de bouw werk gekregen 

 Een van de jongens heeft, mede dankzij dit project, werk in broodjeszaak gevonden 

 Een van de jongens is, mede dankzij dit project, met een opleiding Horeca begonnen. 

 Veel van de overige jongeren waren al aan het werk 

De verwachting was dat alle jongeren door de wijkagent zouden worden doorgestuurd. In de praktijk 
bleek dat de meeste jongeren na persoonlijke ontmoetingen op straat naar de activiteit werden 
getrokken.  

welke activiteiten u met de tieners georganiseerd heeft;  
 In principe elke vrijdag, af en toe niet, in de Reset 

 Diverse etentjes vonden plaats, zowel binnen als buiten de Reset 

 Naast de groepsbijeenkomsten in de Reset is Veel ambulant, met name op de 
Wagenwerkplaats, hangplekken opzoeken. 

Welk soort vragen heeft u gekregen?  
 Schulden – omgaan met geld 

 Persoonlijke problematiek, zoals situatie thuis, gebruik van middelen 

Hoeveel unieke deelnemers hebben deelgenomen? 
21 jongeren 
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Hoeveel vrijwilligers er bij uw activiteit betrokken zijn? 
2 (Michel en Esther) 

Welke andere resultaten zijn uit uw activiteit voortgekomen? 
 Vertrouwensrelatie is opgebouwd – jongeren hebben behoefte aan iemand die ze 

vertrouwen en met wie ze de problemen kunnen delen waarmee ze kampen. 

 Elkaar aanspreken op persoonlijke hygiëne, ook i.v.m. arbeidsmarkt 

 Elkaar aanspreken op grof taalgebruik 

 Gedrag – blowen 

 Er komen steeds meer jongeren op de activiteit af 

Ideeën voor vervolg 
 Thema workshops:  

o Omgaan met financiën – Schulden  -alcohol / drugs koffer  
o Social Media 
o Middelen gebruik 

 Een activiteit geïnspireerd op het TV-programma “Locked up abroad” 
 Inzet van jongeren bij Oud en Nieuw Activiteit 

 


