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Don Bosco Spirit is een organisatie uit Utrecht die diverse
projecten uitvoert voor kwetsbare jongeren in Utrecht.
Projecten waaronder: U-2B Heard!, Schuldhulpverlening,
Jongerenpanel, Klankbordgroep en Peer to peer
monitoring en diverse samenwerkingen zorgen ervoor dat
we ons kunnen inzetten voor de jongeren in Utrecht.
Don Bosco Spirit is een vrijwilligersorganisatie die zich
onderscheidt door actieve participatie van jongeren uit
Utrecht, die ervaring hebben met bijvoorbeeld problemen
rondom schulden, opvang, dak- en thuisloosheid,
jeugdzorg, GGZ, chronisch ziek zijn, corona maatregelen
of armoede. Bij Don Bosco Spirit doen zij veel ervaring en
kennis op op verschillende gebieden. Door onder andere
de leergierigheid dragen zij een steentje bij aan de
verschillende projecten die worden uitvoert. Naast het
harde werken is er ook ruimte om gezellig bij elkaar te
komen en kunnen de jongeren hulp krijgen bij persoonlijke
vragen.  In Utrecht en landelijk wordt steeds meer de
waarde ingezien van onze werkzaamheden. In dit
jaarverslag gaan wij in op de diverse projecten en
onderdelen onderdelen die wij als stichting in 2020
hebben uitgevoerd. 

17
jongeren in een kwetsbare positie in
Utrecht die in 2020 participeerden bij Don
Bosco Spirit

438
keer is er advies gegeven aan
gemeente Utrecht,
zorgorganisaties,
woningcoöperaties, ministeries
VWS, BZK, VNG, RSJ en VJ e.d. 

5
keer in 2020 gingen jongeren (digitaal) in
gesprek met 4 verschillende wethouders
en gaven advies. Daarnaast leverden we
ook ondersteuning en dachten we mee bij
diverse moeilijke vraagstukken voor
gemeente Utrecht.
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U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren die in aanraking zijn gekomen met
wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties door bijvoorbeeld het hebben van schulden of problemen in de
familiekring. We komen samen en doen onderzoek naar de huidige situatie en denken na over toekomstperspectieven
en geven gevraagd en ongevraagd advies aan hulpverleningsinstanties en de Gemeente Utrecht. Daarnaast vragen we
ook nog aan onze achterban advies. We staan in contact met de gemeente en diverse instellingen. We durven actuele
thema's aan te snijden, ook met de problemen die zich voordoen door de coronacrisis. U-2B Heard! onderscheidt zich
door de actieve participatie van jongeren uit Utrecht, allen afkomstig uit verschillende wooninstellingen en
achtergronden met maar 1 doel:

'Een stem en gezicht geven aan de doelgroep in de stad Utrecht!'
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Highlights 2020

 Dak- en thuisloosheid
 Wonen;
 Jeugdzorg, GGZ;
 Onderwijs, werk, dagbesteding/invulling;
 Armoede. 

De top 5 onderwerpen waar 17 jongeren 438 keer gevraagd en ongevraagd advies over hebben gegeven
in 2020:

1.
2.
3.
4.
5.

18-/18+
6 jongeren hebben richting gemeente
Utrecht, RVS, ministerie VWS,
Jeugdzorg Nederland advies gegeven
over 18-/18+ problematiek in de
jeugdzorg.

Jongerenparticipatie 
Meer dan 17 jongeren hebben dankzij U-2B
Heard! vrijwilligerswerk gedaan en dit heeft
geleid tot het feit dat zij nu bezig zijn met een
opleiding, vrijwilligerswerk of een baan.

Wethouders
in 2020 hebben 8 jongeren verschillende
projecten georganiseerd waar de
wethouders mee konden doen. Zo zijn er
twee iftars georganiseerd met de
wethouders. Daarnaast zijn er ook 7
jongeren digitaal en fysiek in gesprek
gegaan met de wethouders. Hierbij gaven
wij advies en dachten wij mee in moeilijke
vraagstukken.

Subsidietraject basiszorg
dak- en thuislozen
 1 jongere heeft de mogelijkheid gehad
om mee denken denken in het
subsidietraject basiszorg dak- en
thuislozen. Dit was een zwaar traject
waar de mening van deze jongere goed
is meegenomen in het proces. Hieruit is
voortgekomen dat er veel is geleerd van
beide kanten. 

U-2B Heard!

Resultaten



Contact met de raadsleden
 17 jongeren hebben regelmatig
gesprekken met diverse raadsleden. Zo
zijn wij bijvoorbeeld begin van de
coronacrisis in 2020 in gesprek geweest
met diverse raadsleden van de Gemeente
Utrecht over de signalen die naar boven
kwamen rondom deze crisis.

Discriminatie
Het afgelopen jaar hebben 4 jongeren zich
weer hard gemaakt voor discriminatie. In
onze groep is er veel culturele diversiteit,
wat dit onderwerp nog belangrijker maakt.
Deze 4 jongeren hebben contactmomenten
gehad met Stadspodium Utrecht, maar ook
landelijk. Het gevolg hiervan is mensen
wakker maken voor discriminatie en
hulpverleners leren hoe ze meer
cultuursensitief te werk kunnen gaan.

Workshops
2 jongeren hebben diverse workshops
gegeven. Zo zijn er vlak voor de
coronacrisis nog workshops gegeven
over het omgaan met geld en schulden
bij MBO Utrecht. Daarnaast hebben wij
tweemaal workshops gegeven aan 6
leden van het project Goeie Buur. Deze
workshops zijn ook digitaal gehouden
tijdens de maatregelen rondom Covid-19. 

Resultaten corona
17 jongeren hebben tijdens de
coronacrisis signalen verzameld en
aangeleverd bij de wethouders,
raadsleden en hulpverleners. Aan de
hand van deze signalen zijn er
aanpassingen gemaakt van de regels die
golden in de Gemeente Utrecht. Zo is
het weer beter mogelijk gemaakt om
met contant geld te betalen in de
Gemeente Utrecht nadat de jongeren
aangaven dat sommige jongeren in de
opvang alleen met contant geld konden
betalen. 

Pilot dak- en thuisloze
jongeren
14 jongeren hebben in 2020 meermaals
meegedacht aan vernieuwd beleid voor dak-
en thuisloze jongeren ter voorkoming van
dak- en thuisloosheid. 6 jongeren hebben
deelgenomen aan de Klankbordgroep om zo
tussentijds onafhankelijk advies te geven,
vanuit een ervaringsperspectief. 8 jongeren
hebben deelgenomen aan de peer to peer
monitoring en zo andere jongeren
geinterviewd die besproken zijn in het
Doorbraakoverleg. 5 jongeren zijn betrokken
geweest bij gevraagd en ongevraagd advies
aan Ministerie VWS tijdens diverse
denksessies.

Trainingen 
In 2020 zijn er meerdere trainingen
georganiseerd voor 15 diverse jongeren.
De trainingen die georganiseerd zijn:
MHFA, krachtvelden van het team leren
inzetten, training politiek,
interviewtraining, belangenbehartiging
training en sociale kaart training. 

MBO
6 jongeren hebben signalen doorgegeven
aan het ROC Midden Nederland MBO
Utrecht. Deze signalen zijn opgenomen bij
de achterban van de jongeren en bij de
jongeren zelf. 



Onafhankelijke cliëntparticipatie
 Wij zijn 62 keer de brug geweest tussen
verschillende hulpverleningsorganisaties en
jongeren. De jongeren konden bij ons
terecht voor onafhankelijke
cliëntondersteuning. 62 jongeren gaven aan
zich prettig te voelen met desbetreffende
cliëntondersteuning.   

Overig
17 jongeren hebben diverse resultaten
mogen behalen zoals bovengenoemde
resultaten. Een aantal andere resultaten
die ook behaald zijn zijn: betere
bejegening vanuit de hulpverlening,
bredere aanpak van het jongerenfonds,
zelfmoordpreventie, jeugdzorg, GGZ
wachtlijsten e.d.

De Armoedecoalitie
 8 jongeren hebben zich ingezet voor de
Armoedecoalitie in 2020. Zo zijn ze bij alle
overleggen aanwezig geweest, zoals de
platform overleggen, werkgroep jongeren
en casuïstiekoverleg. Tijdens deze
overleggen hebben de jongeren casussen
aangeleverd en meegedacht met
ingebrachte casussen. 

Wonen
Dankzij ons wordt het cliënt perspectief
meegenomen en de belangen van
jongeren in een kwetsbare positie
vertegenwoordigd op het gebied van
wonen. Zo zijn we samen met
samenwerkingspartners nauw betrokken
bij diverse overleggen. Tevens zitten we
in de stuurgroep Huisvesting kwetsbare
doelgroepen. 
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Spreekuren
Van één op één gesprekken met jongeren op
onze locatie zijn wij 8 ervaringsdeskundige
vrijwilligers tevens naar spreekuren en
workshops bij Buurtteams Utrecht en Back UP
gegaan. Er zijn 124 (digitale en live) spreekuren
in 2019 geweest en zo zijn er 92 mensen
geholpen. Deze spreekuren hebben tevens
geleid tot betere samenwerkingen en het
bieden van handvatten aan diverse
hulpverleners zoals hoe je het beste een
jongere in weerstand benaderd. 

Meer regie voor cliënten
Cliënten werden in eigen kracht gezet en
er werd aangesloten bij de
ondersteuningsbehoeften kwetsbare
jongeren. Don Bosco Spirit sluit aan bij
samenhangende aanpak door gemeente
Utrecht voor het bestrijden van schulden
onder jongeren. 9 ervaringsdeskundige
vrijwilligers gaven hiervoor onder andere
advies. Dit heeft onder andere tot gevolg
gehad dat jongeren gepleit hebben voor
een bredere aanpak van het jongerenfonds.

Schuldhulpverlening

Trainingen/voorlichtingen

Voorlichtingen 
We hebben 60 hulpverleners van het BTO
getraind. Hier gaat het om verschillende
trainingen, bijvoorbeeld trainingen over het
aanspreken van jongeren, het vasthouden van
jongeren en het voeren van gesprekken.
Tijdens deze trainingen zijn er ervaringen
gedeeld over hoe de jongeren de hulpverlening
ervaren hebben, de hulpverleners vragen
hebben kunnen stellen en casuïstiek
ingebracht hebben om samen te bespreken. 



In dit bewogen jaar hebben we ondanks de aangescherpte Corona maatregelen veel
waardevolle adviezen mogen geven. De jongeren van Don Bosco Spirit hebben veel signalen
ontvangen en verzameld om juist in deze tijd de belangen van jongeren in een kwetsbare
positie te behartigen. Juist in deze heftige tijd zie je bij jongeren in een kwetsbare positie
hoe hard onafhankelijke cliënt ondersteuning en belangenbehartiging nodig is. 

Daarom willen wij de volgende organisaties danken voor het mede mogelijk maken van onze
stem. Graag willen wij, naast Gemeente Utrecht, Don Bosco werken Nederland bedanken
voor het mogelijk maken en het bijdragen van onze organisatie. Wij zijn alle subsidienten
dankbaar voor de middelen die wij hebben gekregen. Zonder deze partners zouden wij ons
werk niet hebben kunnen uitvoeren, voor en door de kwetsbare jongeren in Utrecht. 
 Jongeren in een kwetsbare positie weten immers het beste wat jongeren nodig hebben en
wat werkt in de praktijk. Dank voor deze prettige samenwerking. 

"Dankzij ons zijn diverse
hulpverleningsorganisaties

minder videocalls gaan doen
en in gevallen van ernst face

to face gaan afspreken. Zo
ben ik met mijn

hulpverlener regelmatig
gaan wandelen, als ik dat
echt nodig had. Gevolg is
dat jongeren zich meer

gehoord voelen!"

Jongere, 19
jaar.
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Tot slot 


