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‘We dachten dat het wel over zou zijn.’  Dat 2022 weer begon met een lockdown is niemand in de 

koude kleren gaan zitten. Vooral niet bij de jongeren die we wekelijks tegenkwamen. Verhalen 

over drugs, schulden of geen plek hebben om te slapen kwamen vrijwel tijdens elke activiteit 

ter sprake. Thema’s als depressie, hopeloosheid en eenzaamheid liepen als een rode lijn door de 

gesprekken met jongeren.

Ook voor ons als team was dit jaar een enorme uitdaging. De oprichtster van onze stichting, Bea 

van Doorn is overleden dit afgelopen jaar. Terwijl we daar nog van aan het bijkwamen waren 

heeft onze directeur Linda Zengerink een ernstig auto-ongeluk gekregen waardoor zij vanaf juli 

2022 thuis de lange herstelweg probeert af te leggen. Met een nieuw team proberen we nu weer 

op te bouwen en werken we keihard aan ons hoofddoel: Jongeren uit Utrecht zich gezien en 

gehoord te laten voelen. 

Ondanks ons veelbewogen jaar, is er veel werk verzet en kijken we dapper naar de toekomst. In 

dit beleidsplan werpen we een blik op de toekomst en kijken we terug op de activiteiten, het ad-

vies dat we gegeven en het op de bres staan voor jongeren in Utrecht met een kwetsbare positie.

Veel leesplezier,

    Marieke Klaasse

    Interim leidinggevende

Inleiding
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‘Tijdens het spreekuur van U-2B Heard legden we al 

mijn brieven op volgorde. We telden de schuld bij elkaar 

op. Het luchtte op om mijn verhaal te doen en serieus 

genomen te worden. Ik had weer een beetje hoop.’

- Sarimé bij het schuldhulpverlening spreekuur
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Het team
Don Bosco Utrecht - U-2B Heard bestaat uit een 

team van enthousiaste betaalde en onbetaalde 

medewerkers. We hebben allemaal één ding ge-

meen: we willen alle jongeren in Utrecht gelijke kan-

sen geven op een hoopvolle toekomst. 

Betaalde (part-)time medewerkers:  4

(waarvan één met langdurig ziekteverlof )

Vaste vrijwillige medewerkers 2022: 9

Stagiaires Social Work 2022: 8

2,6 FTE betaalde medewerkers

Linda Zengerink

Directeur Don Bosco Spirit

ziekteverlof m.i.v. zomer 2022

Marieke Klaasse

Interim leidinggevende

m.i.v. najaar 2022

Marcel Vonk

Belangenbehartiger

Shanice van der Griendt

Projectcoördinator U-2B Heard, 

Schuldhulp & Verbetertafel

Het bestuur

Bestuurslid

Vacant
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‘Alles is zo duur geworden. Ik heb drie kinderen, ben 

alleen en heb geen geld meer voor de verwarming. Dus 

blijft hij uit. We hebben het constant koud.

- Linah* (26 jaar) bij één van de spreekuren
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Missie & visie

Onze missie is dat alle Utrechtse jongeren met een 

kwetsbaarheid zich gehoord en gezien voelen. Hier-

door wordt hun welzijn bevordert en kunen zij werken 

aan een hoopvolle en stabiele toekomst.

Wij geven vorm aan onze missie door jongeren actief 

te laten participeren in onze projecten. Onze pro-

jecten bestaan uit belangenbehartiging, het bieden 

van hulp en begeleiding én het opbouwen van een 

(sociaal) netwerk.

Doelgroep

Wij richten ons specifiek op Utrechtse jongeren in 

de leeftijd van 16-27 jaar. Deze jongeren hebben 

ervaring (of krijgen te maken) met problemen rondom 

schulden, opvang, dak- en thuisloosheid, jeugdzorg, 

GGZ, chronisch ziek zijn of armoede.

Doelstelling

Wij geven uiting aan onze visie en missie door de 

volgende doelstellingen:

• Actieve participatie: Wij onderscheiden ons door 

actieve participatie van onze doelgroep. Zij zetten 

hun ervaring in om andere jongeren te helpen;

• Belangenbehartiging: Wij staan met en voor 

jongeren op de bres voor de belangen van onze 

doelgroep. Dit doen wij bij de gemeente, de over-

heid, online, bij de pers en bij beleidsmakers;

• Hulp en begeleiding: Wij bieden actieve bege-

leiding aan al onze jongeren. Wij motiveren hen 

te werken aan het creeren van een stabiele basis 

in hun leven;

• Sociaal netwerk: Wij bieden jongeren de kans 

hun netwerk te vergroten door activiteiten te 

organiseren, jongeren mee te nemen bijeenkom-

sten en jongeren te introduceren.

Visie, missie en doelstelling
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Wij willen onze doelstellingen (zie vorige pagina) vorm geven 

met de volgende speerpunten:

1. Veilige plek bieden

Een veilige plek bieden waar je je verhaal kunt doen is voor ons 

relationele jongerenwerk essentieel. Voornamelijk omdat veel 

van onze jongeren negatieve ervaring hebben met hulpver-

lening of geen veilige thuissituatie kennen. Bij een veilige plek 

komen jongeren terug en kunnen we het vetrouwen opbouw-

en wat nodig is om in een veilige sfeer hun verhaal te doen en 

hulp te bieden. In de komende jaren willen wij dit vormgeven 

door:

• Drie dagen per week ons pand open te stellen voor jon-

geren;

• Drie spreekuren per week te organiseren op diverse ande-

re locaties om zo ons bereik te vergroten;

• Beschikbaar te zijn voor jongeren via sociale media en 

What’sApp.

2. Begeleiding

Wanneer jongeren zich vertrouwd voelen kunnen we vervol-

gens met jongeren proactief werken aan het vorm geven van 

hun leven. Dit willen wij proactie gaan doen door:

• Leefgebieden in kaart te brengen; 

• Trainingen te geven (weerbaarheid, coping en non-violent 

communication)

• jongeren de mogelijkheid te geven actief te participeren 

bij spreekuren, gesprekken met de gemeente en binnen 

onze lokale en landelijke belangenbehartiging.

3. Verhalen in kaart brengen

We willen komende jaren meer verhalen ophalen en deze 

delen op onze sociale platforms en bij onze netwerkpart-

ners. Hierdoor willen wij enerzijds bewustwording creeeren 

van de problematiek en anderzijds advies geven aan jon-

geren die hetzelfde meemaken of organisaties die met een-

zelfde doelgroep werken. Concreet willen wij de komende 

jaren werken aan de volgende punten:

• Groter bereik online krijgen op Instagram, LinkedIn , 

Facebook en Twitter door het delen van persoonlijke 

verhalen en de belangen van onze doelgroep.

• Periodiek een nieuwsbrief versturen naar onze samen-

werkingspartners en achterban incl. deze verhalen en 

updates rondom relevante thema’s die spelen bij onze 

doelgroep

4. Stabiele organisatie

Om onze speerpunten te bereiken is het hebben van een 

stabiele organisatie van groot belang. Om onze stichting 

meer body en stabiliteit te geven willen we komende jaren 

werken aan:

• Het werven van minimaal 2 nieuwe bestuursleden

• Meer structuur en duidelijkheid creeren voor de jon-

geren en de medewerkers door consequente uren-

registratie van zowel medewerkers als stagiaires en 

vrijwilligers

• Het werven van duurzame financiele middelen om de 

komende jaren

• Het actief werven van nieuwe netwerkpartners 

Speerpunten 2022-2025
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‘Dit is de eerste keer dat ik serieus genomen word. Ik 

heb het gevoel dat er weer een lichtpuntje is voor de 

toekomst en voor m’n leven.

- Aray* (21 jaar) tijdens de individuele begeleiding
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Samenwerking in 2022

In 2022 hebben wij met veel verschillende organisaties 

samengewerkt voor zowel U-2B Heard als onze schuldhulp. 

Naast onze samenwerking voor spreekuren bij crisisopvang 

De Dijk van Youke, buurtteam Kanaleneiland, en stad-

steam Back Up hebben wij regelmatig contact met de 

Tussenvoorziening, Singelzicht, Lister , Jongerenwerk 

Utrecht en Enkeltje Zelfstandig.  Qua overleggen om-

trent belangenbehartiging en het geven van advies sluiten 

wij regelmatig aan bij of organiseren wij overleggen met: 

Stichting Rechtop Utrecht, Buurtteam Jeugd en Gezin, 

de Armoedecolatie Utrecht, Stichting Goud Utrecht, 

Stichting Geldzaak Utrecht.

Om invloed te hebben op de beleidsvorming hebben wij 

ook regelmatig contact met wethouders, beleidsamtenaren 

en verschillende politieke partijen.

Samenwerking in 2022-2025

Wij streven er altijd naar ons netwerk te vergroten en de 

samenwerking te zoeken met andere partijen met een 

soortgelijke missie in en buiten de stad Utrecht. Voor de 

komende jaren zal het ons doel zijn het vergroten en uit-

breiden van ons netwerk.

Samenwerking
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Ons beloningsbeleid geven wij als volgt vorm:

Bestuur

Onze bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de door 

hun gemaakte uren. Wel kunnen zij hun onkosten declaren.

Betaalde medewerkers

Onze betaalde medewerkers krijgen hun salaris en bijbe-

horende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

sociaal werk. 

Vrijwilligers en stagiaires

Bij actieve participatie kunnen jongeren zich aanmelden als 

vrijwilliger. Zij ontvangen voor de door hun gemaakte uren 

een vrijwilligersvergoeding die in lijn is met de geldende wet- 

en regelgeving van dat jaar.

• erkingspartners en achterban incl. deze verhalen en 

updates rondom relevante thema’s die spelen bij onze 

doelgroep

Financiën en beheer

Onze financiele middelen zijn ondergebracht bij de Rabo-

bank. Daarnaast werken wij samen met Van Amstel Dienst-

verlening samen die het beheer van de financiele middelen 

i.s.m. het bestuur vorm geeft volgens de richtlijnen van de 

statuten van de stichting. Voor een recent overzicht van onze 

baten en lasten van de afgelopen jaren verwijzen wij u naar 

de website: www.donboscospirit.nl. 

Inkomsten, uitgaven en reserves

Wij verwerven onze inkomsten door middel van subsidies, 

giften, vermogensfondsen en donateurs. Onze inkomsten 

worden ingezet voor personeel, huur, trainingsdoeleinden, 

reiskosten en kosten voor verschillende activiteiten. De 

stichting heeft geen winstoogmerk waardoor reserves alleen 

worden ingezet ten behoeve van de stichting en diens activi-

teiten.

Beloningsbeleid

Financiëel beleid
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Overzicht projecten 2022
U-2B Heard! Dit project kenmerkt zich door actieve participatie van kwetsbare 
jongeren (16 - 27 jaar) uit Utrecht. Onze jongeren hebben ervaring met jeugdzorg, 
schulden of dakloosheid en komen wekelijks samen. We doen samen onderzoek en 
geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en organisaties.  Beleid wordt 
hierdoor verandert en de jongeren gaan actief particperen in de maatschappij.

Schuldhulp. Met dit project worden jongeren met schulden bereikt die anders niet 
of moeilijk bereikt worden. Door te kiezen voor de vrijwillige inzet van ervaringsde-
skundige jongeren verlagen wij de drempel aanzienlijk om hulp te vragen. Daarnaast 
vervullen wij een brugfunctie tussen de hulpverlening en de cliënten.

Jongerenpanel Derde Kamer. Met dit project zetten wij Utrechtse jongeren 
met ervaringskennis landelijk in om hen een stem te geven in het landeijk beleid. Met 
actiedagen, het bijwonen van bijeenkomsten en het advies geven over beleid zetten wij 
jongeren in hun kracht. Daarnaast krijgen jongeren individuele begeleiding tijdens het 
project waardoor zij ook actief werken aan eigen herstel. Hierbij werken we samen met 
het ministerie van Volksgezondheid en verschillende organisaties uit Utrecht en Neder-
land.

Coalitie Samen Thuis 2030. Met dit project vormen wij met andere belangenbe-
hartigers een coalitie om samen meer verandering teweeg te brengen op het gebied 
van dakloosheid, schulden en jeugdzorg. Ook hier speelt de participatie van jongeren 
met ervaringskennis een grote rol. Voor onze jongeren een prachtige kans om landelijk 
het verschil te maken.

Verbetertafel. In samenwerking met verschillende organisaties in Utrecht organ-
iseren wij de Verbetertafel. Een project waarbij, onder het genot van een maaltijd, 
jongeren de kans krijgen om hun verhaal te doen en hun suggesties te uiten naar de in-
stanties waarbij ze betrokken zijn. Samen zoeken we naar oplossingen voor een betere 
zorg en hulpverlening.

Panel 27+ Vanuit de praktijkverhalen uit het jongerenpanel Derde Kamer onstond het 
verlangen om een soortgelijk project op te zetten voor jongeren vanaf 27+. In samenw-
erking met landelijke belangenbehartigers zetten wij ons in voor het pro-actief advis-
eren en op de bres staan voor jongvolwassenen die te maken hebben met dakloosheid 
en schulden.
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Infographic projecten 2022

Participatie & hulp 
Elke maandag, dinsdag en donderdag

@ Leidsekade 117, Utrecht

Samengewerkt met:

- Gemeente Utrecht

- DOCK

- Buurtteams

- Stadsteams

- Stichtingen 

- Pers 

Gemiddeld komen er wekelijks 

8 -12  jongeren naar ons pand

8-12 150x
advies geven per jaar 

aan versch. organisaties

 220 vrijwilligersuren
gemiddeld per jaar

Hoofdthema’s 2022:

- Schulden vanuit ZZP 

- Geen woning kunnen vinden

- Studieschulden

- Stijgende psychische 

problematiek

- Wachtlijsten prof. hulp

Individuele coaching 
voor 15 jongeren

3 wekelijkse spreekuren
op andere locaties
Buurtteam Kanaleneiland - dinsdagen 

Stadsteam Back Up - donderdagen 

50x verbeteradvies ge-

geven aan:

- De Dijk

- Geldzaak

- Tussenvoorziening

- Buurtteams

Volgen trainingen  

in ons pand per jaar

25 jongeren
80x

advies gegeven 

over schulden

368 uur participatie
Jongeren zetten 

zich in voor 
andere jongeren 

tijdens spreekuren

Individuele 
schulphulp 

voor 8 jongeren

276 uur participatie
Jongeren zetten 

zich in voor 
belangenbehartiging




