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Voorwoord
Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geweest. Maatregelen als de 1,5 meter afstand, het sluiten
van de scholen en nauwelijks bezoek mogen ontvangen hebben flinke gevolgen gehad voor onze
jongeren: Juist voor hen waren deze corona-maatregelen zeer ingrijpend. Ze konden niet meer
naar school, vrienden zien was er niet bij en voor velen stopte hun baantje. Eigenlijk stond (en
staat) hun wereld stil.
Ik ben zo trots op al onze vrijwilligers omdat zij, na de eerste schrik halverwege maart, met elkaar
hebben gekeken wat we wèl nog konden betekenen voor onze jongeren. Zo werden coachgesprekken gecombineerd met een wandeling en werden trainingen omgebouwd naar een digitaal
aanbod.
Zo hebben we voor ongeveer 70 jongeren uit Alkmaar en Heerhugowaard het verschil kunnen
maken. Ze hebben zich dankzij de inzet van alle Z11-vrijwilligers toch een beetje kunnen focussen
op hun toekomst. Hoe ongewis die er ook uitzag.
Niet vreemd dat in 2020 veel van onze jongeren een doel voor zichzelf formuleerden op het gebied van emoties/gevoelens en relaties. En mooi dat zij dit doel met hun eigen Z11-coach behaald
hebben. De wekelijkse gesprekjes, het luisterende oor en de oprechte aandacht en interesse
worden door onze jongeren zeer gewaardeerd.
Ik ben ervan overtuigd dat onze preventieve inzet de druk op de jeugdzorg doet afnemen.
Onze coaches zijn getraind om eenzaamheid, depressiviteit en suïcidesignalen te herkennen. Want als professionele hulpverlening nodig
is zullen we dit zeker aankaarten. Dan adviseren we de jongere en zijn/
haar ouders/verzorgers ten aanzien van de te nemen stappen.
Wij hebben zin in 2021!
Lenda Bruin
Voorzitter Z11 Jongerencoaching

Wie zijn wij als Stichting Z11 Jongerencoaching
Stichting Z11 Jongerencoaching zet zich in om de eigen kracht van jongeren én van de
betrokken vrijwilligers te bevorderen. Op die manier draagt de stichting bij aan de participatie en
sociale samenhang binnen de regio. De jongeren waarop de stichting zich richt zijn tussen de 12
en 21 jaar oud en wonen in de regio Noord-Kennemerland. Deze jongeren kunnen een steuntje
in de rug gebruiken om zichzelf en daarmee hun toekomst richting te geven.

Voor wie
1.
2.
3.

Jongeren in de leeftijd van 12 – 21 jaar
Jongeren die ergens aan willen werken/ er is een leervraag
Jongeren die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een coaching traject

Missie

Jongeren maken samen met hun vrijwillige coach positieve keuzes voor hun toekomst.

Visie

Door inzet van getrainde vrijwilligers stimuleren wij jongeren om positieve doelen te stellen en
deze te bereiken. Onze Z11-coaches begeleiden individueel jongeren die tussen de 12 en 21
jaar oud zijn. De Z11-coaches doen hun vrijwilligerswerk belangeloos, respectvol en in een vertrouwde en integere sfeer. Zo levert stichting Z11 Jongerencoaching een positieve bijdrage aan
de samenleving.

Doelstelling 2020

De doelstelling voor 2020 was om tenminste 80 jongeren te begeleiden. Uiteindelijk hebben wij
75 jongeren begeleid die zijn uitgestroomd of nog in een traject zitten. Deze jongeren komen
uit Alkmaar en Heerhugowaard. Dit is inclusief jongeren die wij ondersteunen namens Stichting
Maria Magdalena. Corona wierp een schaduw over het afgelopen jaar en dat had invloed op de
aanmeldingen.

Coaches

Ondanks de corona pandemie zien wij dat professionele organisaties onze stichting weten te vinden voor het aanmelden van jongeren. Het aantal aanmeldingen bleef wel achter in vergelijking
met 2019, maar desondanks zien de organisaties wel de winst van de inzet van een vrijwillige
coach in het preventieve kader en het feit dat de jongere een jaar aan zijn doel kan werken draagt
hier ook aan bij.
Opvallend is dat de aanmelders op de hoogte willen blijven van de voortgang van de aangemelde
jongeren. In samenspraak met deze organisaties informeren wij hen als hiervoor goedkeuring is
van de jongere. Daarbij houden wij rekening met de inhoud en krijgen de organisaties alleen op
grote lijnen de voortgang mee.
Vanaf maart 2020 hebben wij ons deskundigheidsprogramma moeten aanpassen aan de corona
richtlijnen van het RIVM. In deze periode is het aanbod aangepast naar een online programma
dat meer ondersteunend was voor onze coach voor het contact met hun coachee. Het online
programma waar het afgelopen jaar mee is gestart -met onder andere externe intervisie begeleiding- en een aangepast programma voor onze vrijwilligers werkt goed bij de coach trajecten. Het
komende jaar zal er aandacht zijn voor onder andere eenzaamheid, angst in tijden van corona
en voor zelfmoordpreventie 113 Onze coaches hebben heel veel baat bij deze workshops. Het
vrijwillige kader blijft hierdoor helder waardoor het ook duidelijker is wanneer een Z11 traject zou
moeten stoppen.

Dan kunnen wij als stichting doorverwijzen naar de organisatie die passende hulp kan bieden.
Als coach is er dan een ondersteunende rol om de coachee zo goed mogelijk bij te staan bij de
overgang naar de specialistische organisatie.

Samenwerking Stichting Maria Magdalena

Sinds 2015 heeft stichting Z11 Jongerencoaching een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maria Magdalena. Deze overeenkomst houdt in dat jongeren die binnen de begeleiding van
Stichting Maria Magdalena vallen, gebruik kunnen maken van een coach van Stichting Z11 jongerencoaching.

Vrijwilligers

Het werven van nieuwe vrijwilligers voor onze stichting Z11 jongerencoaching verloopt
naar wens. In het jaar 2020 meldden zich voldoende vrijwilligers aan welke een coachee wilden
gaan coachen. In tegenstelling tot andere jaren zijn het nu vaak vrijwilligers die zich al hebben
verdiept in het coachingsvak door een opleiding of door zelfstdudie en het volgen van cursussen.
Bij hun intake worden aanstaande coaches vakkundig getest over hun kennis van de doelgroep
en problematiek. De coronapandemie laat zien dat mensen naast hun baan ook iets maatschappelijks willen doen. Ook zijn er voorbeelden dat vrijwilligers als coach starten om uiteindelijk in de
toekomst verder te gaan als professionele hulpverlener. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat coaches bij ons ervaring kunnen opdoen om in de praktijk te ervaren of het coachingsvak echt bij hun
past. Door hun persoonlijke motivatie delen zij hun ervaringen en daar leert en groeit Z11 ook van.

Naamsbekendheid

Stichting Z11 Jongerencoaching heeft het afgelopen jaar verschillende strategieën bedacht en
uitgevoerd om onze naamsbekendheid te vergroten onder de scholen. Ook zijn wij meer zichtbaar
op onze social media; Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.
Het komende jaar wil de organisatie nog meer investeren in onze samenwerking met het onderwijs,professionals in de regio en met sportverenigingen, met name voetbal, en ook onze naamsbekendheid vergroten door;
-Presentaties te geven aan Jeugd&Gezinscoaches uit de regio
-Gastlessen binnen het onderwijs
-Regionale netwerkbijeenkomsten 1 á 2 keer per jaar
-Onderzoek te doen hoe nog beter aan te sluiten bij het onderwijs qua hulpvragen
- Sporverenigingen actief te benaderen en te informeren over Z11

Trends in de samenleving
In het eerste halfjaar van 2020 hebben bijna 338 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdhulp in natura
ontvangen. In totaal ging het om ruim 437 duizend afzonderlijke jeugdhulptrajecten (een jongere
kan tegelijk meerdere trajecten van verschillende vormen van jeugdzorg volgen). Er werden het
eerste halfjaar van 2020 minder nieuwe jeugdhulptrajecten gestart dan in dezelfde periode van
2019. Ook zijn er minder jeugdhulptrajecten beëindigd. Het aantal gestarte en beëindigde jeugdhulptrajecten vertoont ten opzichte van dezelfde maand in 2019 een opvallende daling in april en
mei, en in mindere mate ook nog in juni. Dit hangt mogelijk samen met de uitbraak van corona, en
de daarmee samenhangende maatregelen.

Overschrijdingen

Wat opvalt is dat er landelijk jeugdzorg budgetten worden overschreden bij gemeenten. Waarom
zouden we dit niet anders kunnen insteken door in te zetten op het preventieve voorveld waaronder Z11 jongerencoaching? In 2020 was het niet van zelfsprekend dat professionals in het onderwijs of de jeugdzorg doorverwijzen naar een preventieve organisatie. Als we signalen eerder om
zetten naar acties en dan bijvoorbeeld een Z11 coach inzetten die een luisterend oor kan bieden
voor deze jongeren dan verwijzen we minder jongeren door naar jeugdzorg. Onze coaches krijgen
een gedegen training en volgen workshops die helpen om hun coachee zo goed mogelijk te ondersteunen bij haar of zijn hulpvraag. Z11 gaat uit van de meldcode (3) om ook duidelijk de kaders
van het preventieve voorveld te stellen om zodoende de grenzen te bepalen van onze trajecten.
Waar nodig verwijst Z11 naar professionele hulpverlening, denk bijvoorbeeld aan de J&G coaches
of het schoolmaatschappelijk werk.
Ruim 1 op de 12 jongeren ontvangt
jeugdzorg in eerste helft 2020. Dat
één op twaalf jongeren Jeugdzorg
ontvangt is enorm. Is een coach die
je bijstaat met de dingen waarmee
je loopt niet veel prettiger dan vaak
drempelverhogende gesprekken met
specialistische hulpverleners?

Wachtlijsten

Hoeveel jongeren staan op een lange wachtlijst en kunnen pas na drie
á zes maanden de benodigde hulp
ontvangen? In zo’n periode verandert
er veel voor een jongere. Zij kunnen
zich meer gaan terugtrekken waardoor eenzaamheid of depressiviteit
op de loer liggen. Is de omgeving wel op de hoogte dat de jongere wellicht suïcidale gedachten
heeft? Waarom zou je niet lager insteken door preventief een Z11 coach in te zetten die wekelijks
afspreekt met een jongere, die het luisterende oor kan bieden, maar er ook voor je is en je ziet
staan. Onze coaches krijgen ook de tools mee om eenzaamheid, depressiviteit en suïcidesignalen
te herkennen en waar nodig kan de organisatie Z11 hen ondersteunen en verwijzen naar andere
hulpverlening.
Bron 1: https://jeugdmonitor.cbs.nl/begrippen-en-toelichtingen/Jeugdhulp-in-natura.
Bron 2: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/44/ruim-1-op-de-12-jongeren-ontvangt-jeugdzorg-in-eerste-helft-2020
Bron 3: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode,
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Uitstroomcijfers
In 2020 hebben wij 44 coachtrajecten afgerond en lopen er nog 31 door . Een gemiddeld coachtraject heeft een looptijd van één jaar. Bij de start van een traject wordt geïnvesteerd in een kennismakingsfase waarin coach en coachee kennis met elkaar maken en uiteindelijk de doelen vastleggen in een vaststellingsdocument die door beiden wordt ondertekend. Onze coaches rapporteren
maandelijkse de voortgang van hun trajecten waarin de doelen van de jongeren centraal staan.
Uiteindelijk bepaald de jongere samen met de coach of de doelen zijn behaald. Soms is andere
hulpverlening noodzakelijk of is de jongere onvoldoende gemotiveerd om samen met de coach
te werken aan de doelen.In andere trajecten zijn er andere redenen om het traject voortijdig te
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PR & Communicatie
Eddie Bernhardt heeft halverwege het jaar Sandra van Bruegel opgevolgd als de nieuwe vrijwilliger communicatie op het stafbureau. Hij zal zich vooral bezighouden met het vergroten van bekendheid en bereik van Z11jongerencoaching. Speerpunt hierbij is de inzet van de sociale media
als Instagram en Facebook. Ouderwetse werving met folders en flyers blijft en hiermee gaan we
scholen en sportclubs dit jaar bestoken.

Interne communicatie

In 2020 hebben wij met interne communicatie ingezet op het ‘inspireren’ en ‘betrokken’ houden
van de vrijwillige medewerkers van Stichting Z11 Jongerencoaching. De interne nieuwsbrief die
vrijwel maandelijks verschijnt houdt coaches en vrijwilligers op de hoogte van cursussen,activiteiten vanuit het stafbureau en relevante trends op het gebied van jeugdzorg.Hiervan zijn er in 2020
vijf(?) verschenen. Daarin veel aandacht voor het virus .
De website is het podium waarop Z11 nieuws, interviews met coaches en jongeren deelt met haar
community. Voor de coaches is het een waardevol platform.Er is een veilige coachomgeving, alleen toegankelijk met eigen password, waar cursussen en kennis worden gedeeld en waarbinnen
de coach veilig en privacyproof zijn rapportages kan maken.

Externe communicatie

Dit jaar willen we vooral zichtbaarder zijn op sociale media en dan met name Instagram. Een stagiaire van Inholland heeft de laatste maanden van 2020 diverse posts geplaatst die steeds beter
bekeken worden. En dat resulteerde in een mooi aantal views en reacties

Volgers en posts

We onderhouden actief onze social media kanalen en vragen aan onze coaches om zich daarop
te abonneren en ook om nieuws te delen.
Op facebook hebben hebben wij 265 volgers. Wij hebben in 2019 44 berichten gedeeld.
Op linkedin hebben wij 388 volgers. Wij hebben 22 posts gedeeld.
Op instagram hebben wij 80 volgers. Wij hebben ca. 30 berichten gedeeld.
De website zetten wij in voor zichtbaarheid en betrokkenheid. Onze berichten op social media
leiden naar de website voor meer informatie of actie.
In 2020 plaatste het Langedijker Nieuwsblad , Heerhugowaards Nieuwsblad en Alkmaars Nieuwsblad een interview met de projectleider.

Enquete

Een flink deel van de coaches vond de workshop visueel coachen inspirerend en heel bruikbaar
voor hun coaching. Dit is een van de conclusies uit de enquete die we in het voorjaar 2020 onder
de coaches hebben gehouden. Twaalf coaches hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Daar zijn kwalitatief nuttige antwoorden uit gekomen waarmee Z11 haar coaches nog
beter kan ondersteunen. De cursus over de meldcode, waarin aandacht is voor het verschijnsel
kindermishandeling en huishoudelijke geweld scoorde ook een ruime voldoende. Twee derde van
de coaches vond de workshop inspirerend en bruikbaar.
Coaches brachten ook wat praktische punten naar voren. Zij geven aan dat ze in de wintermaanden niet te laat willen beginnen met een cursus, dat ze af en toe in de weekenden een sessie
willen waardoor ze de mogelijkheid hebben om wat langer met elkaar te kunnen doorpraten. De

vragenlijst leverde ook goede suggesties op voor nieuwe onderwerpen, zoals informatie over
de werking van het puberbrein, jongeren en financiën, huiswerkbegeleiding.

Hoogtepunten in 2020
In januari 2020 stond Z11 op de Studie Experience in het Sportpaleis in Alkmaar. Dit leverde weer
waardevolle gesprekken op met mentoren uit het onderwijs. Ook leer je andere standhouders
beter kennen die ook een plek hebben op deze beurs. Er kwamen weer veel jongeren uit de regio
op deze onderwijsbeurs af. De dag leverde mooie gesprekken op met jongeren die sindsdien ons
ook meer volgen op sociale media. In de avonden komen meestal ouders met hun kinderen om
zich te oriënteren en hierbij adviseert Z11 de ouders die zoeken naar extra ondersteuning voor
hun kinderen. Dan komen zij met vragen over bijvoorbeeld een vervolgstudie voor hun kind of wat
ze kunnen doen om hun onzekere puber meer zelfvertrouwen aan te leren. Z11 adviseert hen dan
waar zij met bepaalde vragen terecht kunnen of maakt een afspraak voor een intakegesprek.
Studie Eperience was echter in 2020 meteen ook de laatste fysieke
grote bijeenkomst waar Z11 acte de presencé gaf. Daarna ging het land op slot. De Beursvloer
van Stichting De Waaier ging niet door en de open dagen voor de brugklassers werden een online
evenement.

coachwerk

De coaches zijn ook in coronatijd door gegaan met hun werk. Coach en coachee zochten samen
vooral de buitenlucht op om al pratende en wandelend samen hun traject in gang te houden. Vaak
ging het ook over corona zelf. Verder zijn de basiscursussen voor de nieuwe coaches online gehouden en is er een cursus ‘motiverende geprekken gegeven door Laurine van Rumpt.
Het stafbureau is actief gebleven om onder andere het CRM-systeem bij te werken, de nieuwsbrief actiever in te zetten, de website aan te passen en de sociale media actiever in te zetten.

Goede doelengids

Z11 heeft een vermelding gekregen in de goede doelengids
van Alkmaar. Dat is ook erkenning voor het coachwerk dat we
doen.
De Raboclubsupport campagne heeft nog een kleine 178 euro
opgeleverd voor onze stichting waarmee we weer boeken en
spellen voor onze coaches kunnen aanschaffen.
Onze stagiaires hebben een onlinequiz gehouden voor coaches en vrijwilligers. Dit was vlak voor de kerstperiode een
aangename onderbreking van de coronastress en tevens een
gezellig gebaar naar de vrijwilligers.

Video

Ons Instagramaccount hebben we in 2020 actiever ingezet om
onze doelgroep te bereiken. Een van de stagiaires heeft samen met onze communicatievrijwilliger diverse posts gemaakt
waaronder een boeiende video over het thema depressie.
Deze lijn zullen wij ook dit jaar continueren.

Organisatie Stichting Z11 Jongerencoaching
Bestuur Z11

L. Bruin-de Boer (voorzitter)
F. Hoogeboom (secretaris)
H. Nicolay (penningmeester)
J. Schuffel (lid)
P. Bunte (lid)
S. Binnendijk (lid)

Projectleider
Gábor Helmer

Stafbureau

Lies van Diepen (secretariaat)
Sandra van Bruegel (interne en externe communicatie)
Eddie Bernhardt ( interne en externe communicatie)
André Koppies (webbeheer)

Trainer

Laurine van Rumpt

Vrijwilligers Z11

Bijna 80 mensen zetten zich als vrijwilliger in voor Z11.
Dit doen zij:
•
Kennis maken met de jongeren en de hulpvraag/doel in kaart brengen
• Coachen van de jongeren
•
Lezingen en presentaties geven
•
Deskundigheidsbevordering van onze Z11 coaches
•
Voorlichting op scholen geven
• Administratieve werkzaamheden

Vrienden van Z11

De ‘Vrienden van Z11’ willen het werk van Stichting Z11 jongerencoaching structureel ondersteunen. Daarbij gaat het om zaken die niet uit het basisbudget van de Stichting Z11 jongerencoaching
kunnen worden betaald.

Contactgegevens

Stafbureau Stichting Z11 Jongerencoaching
Koning Willem Alexanderlaan 5 (Sportpark Jong Holland)
Postbus 3057
1801 GB Alkmaar
T 06-4493 8906
M info@z11jongerencoaching.nu
W www.z11jongerencoaching.nu
FB in Instagram www.facebook.com/Z11jongerencoaching

Contactgegevens Projectleider:
Gábor Helmer 06-24543755
projectleiderz11@gmail.com

Exploitatie en balans

