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Voorwoord
Beste relaties,

Voor u ligt het allereerste sociale

Digg’Out. In 2013 wordt de samenwer-

jaarverslag van Digg’Out. Heel trots

king met o.a. de Opvoedpoli geinten-

doen wij u verslag over het wel en

siveerd; veel van onze projecten/

wee van onze organisatie in 2012.

trajecten zullen we samen gaan
uitvoeren. Activeren, socialiseren

Wij besteden in ons verslag veel

en participeren zijn de kern- en

aandacht aan de mooie dingen die we

speerpunten van Digg’Out, de Opvoed-

kunnen melden. Daarnaast plaatsen

poli zal zich vooral richten op

we ook hier en daar enkele kant-

psychiatrische en psychologische

tekeningen, we hebben geconstateerd

begeleiding. Onze activeringspro-

dat het aantal jongeren dat tussen

ducten zullen binnenkort duidelijk

wal en schip valt – bijvoorbeeld

en helder op de website terug te

de dak- en thuisloze jongeren –

vinden zijn.

hoegenaamd niet is verminderd. Ook
vinden we het teleurstellend dat het

Wie we zijn, en waar we goed in zijn

samenwerken niet altijd zo soepel

kunt u lezen in dit jaarverslag.

verloopt als wij altijd graag hopen.

Alle jongeren die tussen wal en

We realiseren ons goed dat dit vaak

schip vallen of dreigen te vallen

te maken heeft met regels en proto-

zijn en blijven van harte welkom

collen van organisaties en niet

bij Digg’Out. En dit jaar kijken we

zozeer met de mensen die er werken.

nog beter naar welke begeleiding
iemand nodig heeft en zorgen we

Alle ervaringen van 2012 hebben

ervoor dat iedereen bij de juiste

ertoe bijgedragen dat we voor 2013

organisatie komt.

een nieuwe jas hebben gemaakt voor

3

Wat doet Digg’Out?
Digg’Out richt zich op jongeren, alle

Het motto van Digg’Out is dan ook:

jongeren. We maken geen onderscheid
naar geloofsovertuiging, subcultuur
of afkomst: iedereen is welkom in
onze organisatie. Dit betekent dat
er een grote verscheidenheid is

Als je niets te doen hebt,
doe het dan niet hier!
Wat is Digg’Out niet?

Jongeren die bij Digg’Out komen,

over een grote dosis authenticiteit

weten vaak wel wat ze met hun toe
-

en originaliteit. Het positief

komst willen, maar ze weten niet

dwarsliggen staat centraal in alles

waar ze moeten beginnen en komen

wat er vanuit Digg’Out wordt gedaan.

daarom voor ondersteuning bij

Want het is onze overtuiging dat

Digg’Out. Of ze hebben geen idee wat

mensen die anders denken en doen

aan jongeren en medewerkers, wat

○○ Geen jongerencentrum

ze willen, maar zijn wel gemotiveerd

dan de massa vaak ook degenen zijn

Digg’Out tot een multiculturele

○○ Geen hangplek

dit uit te zoeken.

die voor vernieuwing zorgen en onze

organisatie maakt.

○○ Geen organisatie voor probleem-

maatschappij vooruit helpen.

jongeren

De term ‘dwarsliggers’ wordt bij

Digg’Out is een plek waar jongeren

(want in de visie van Digg’Out

Digg’Out in de positieve zin gebruikt.

Digg’Out betekent letterlijk

constructief aan hun toekomst kunnen

bestaan deze jongeren namelijk

Dwarsliggers zijn namelijk mensen

‘uitgraven’: graaf jezelf uit uit

werken, en hierbij door ons begeleid

niet, alleen jongeren met

die anders denken en doen dan de

de situatie waarin je zit. Dit

en gecoacht worden.

problemen).

massa. Zij beschikken dus eigenlijk

beschrijft ook precies de doel-
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groep van Digg’Out: jongeren met

protocol waarin een standaard

uitwisselingsprojecten en cultuur.

school/werk. Op deze manier bevordert

problemen, met een afstand tot de

manier van begeleiden beschreven

Tijdens de begeleiding worden er

Digg’Out zelfstandigheid, integratie

arbeidsmarkt, voortijdig school-

staat. Dit komt omdat Digg’Out te

verschillende tools van diverse

en emancipatie van jongeren en

verlaters, drop-outs, jongeren die

werk gaat vanuit het standpunt dat

pedagogen gecombineerd en toegepast.

vergroot eveneens de participatie

met hun ziel onder de arm lopen.

iedere jongere als een uniek indi-

Digg’Out stimuleert, begeleidt en

vidu gezien moet worden, waardoor

empowert deze jongeren door middel

er begeleiding op maat geboden kan

De missie van Digg’Out is: jongeren

van peer education, zelfsturing,

worden. Iedere jongere is namelijk

op een onorthodoxe, laagdrempelige

Digg’Out fungeert als een vangnet

autonomie en de bewaking van authen-

anders en heeft dus ook een andere

manier, resultaatgericht laten

voor jonge ‘dwarsliggers’. Een

ticiteit. Dit werkt daarom positief

manier van motiveren en stimuleren

werken, en hierbij goed te kijken

jongerenloket voor en door jongeren

aan het bevorderen van de jongeren-

nodig. Digg’Out heeft een groot

naar de kernkwaliteiten en valkuilen.

waar jongeren met een afstand tot de

participatie in de maatschappij.

aanbod op verschillende gebieden

Het gaat hierbij om het creëren en

arbeidsmarkt, drop-outs en jongeren

Digg’Out begeleidt de jongeren

waarbij verschillende jongeren

vergroten van het eigen inzicht, met

met problemen zich fysiek kunnen

op verschillende manieren en met

aansluiting vinden. Hierbij kan

als doel jongeren te motiveren en te

melden. Aan de hand van hun indi-

diverse hulpvragen. Er is geen

gedacht worden aan: kunst, muziek,

empoweren weer terug te keren naar

viduele situatie en competenties

Missie

van jongeren in de maatschappij.

Visie
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Binnen DiggOut staat
het VoO-DoO principe centraal:
Voor Ons, Door Ons
Dus voor en door jongeren

worden ze plaatsbaar gemaakt voor de

Kernwaarden
Digg’Out

arbeidsmarkt en/of school. Digg’Out
faciliteert in ondersteuning, begeleiding, trainingen en werk. Het is
een netwerk van jongeren, onderwijs

De 10 kernwaarden die

en het bedrijfsleven. De identiteit

aangeven waar Digg’Out voor

is jong, informeel en sociaal.

staat, en wat door Digg’Out,
haar medewerkers, stagiaires

Sociaal

en vrijwilligers als waar-

Binnen Digg’Out staat het VoO-DoO

devol en belangrijk wordt

principe centraal: Voor Ons, Door

ervaren:

Ons. Dus voor en door jongeren.
Rolmodellen creëren namelijk rol-

1. Wederzijds respect

modellen, waar de doelgroep erg

2. Gelijkwaardigheid

gevoelig voor is. Naast de jongeren

3. Samenwerking

binnen Digg’Out en uit de eigen

4. Verantwoordelijkheid

netwerken is door de samenwerking

5. Eerlijkheid		

met verschillende organisaties de

6. Vertrouwen

initiële toestroom van jongeren

7. Verdraagzaamheid

gewaarborgd. Het streven is om

8. Dienstbaarheid

Digg’Out een landelijk voorbeeld te

9. Zelfbeheersing

laten zijn om jongeren te empoweren

10. Empowerment

en maatschappelijke uitsluiting te
verminderen.
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De cijfers
80

dwarsliggers kort

35

voortijdig

20

opstappers

20

daklozen

27

langdurige

18

dagbesteders

(2 tot 5 bezoeken)

schoolverlaters

begeleiding

(sinds half 2012 )

42

doorverwezen

Dwarsliggers
Democratie en vrijheid van menings-

de dwarsligger ‘gedwongen’ na te

zich volledig aan te passen aan een

het in eigen hand krijgen van de

uiting zijn kwetsbare zaken. Vooral

denken. Dwarsliggers verbinden de

maatschappelijk systeem dat zij als

regie van hun leven, op inspirerende,

eigenzinnige jongeren roepen de

volwassenen en nodigen hen uit tot

knellend ervaren, omdat de ruimte

positieve wijze. Met respect voor

angst van de autoriteiten op en

actieve participatie.

ontbreekt zelf de regie over het

zichzelf en respect voor de ander.

eigen leven te hebben. Ten derde

Digg’Out gaat laagdrempelig, pro-

lopen eerder het gevaar slachtoffer

Dwarsliggers zijn in de eerste

te worden van onrechtvaardig en

plaats gewoon jongeren met hun

zijn veel van deze jonge dwarslig-

actief en pragmatisch te werk

onrechtmatig optreden. Het beleid

aangeboren behoefte om te leren, bij

gers het slachtoffer geworden van de

volgens het ‘action by learning’ of

van Digg’Out wil laten zien hoe

voorkeur op hun eigen manier. In

steeds materialistischer geworden

‘learning by doing’ principe.

weinig effect het heeft om jongeren

de tweede plaats zijn het jongeren

maatschappij. Beide ouders werken,

Empowerment door niet voor de hand

met harde hand ‘in het gareel’

met een erg sterke persoonlijkheid.

gescheiden, kleine families etc.

liggende combinaties van jongeren

te krijgen. Bij Digg’Out wordt

Een persoonlijkheid die hen belet

Digg’Out steunt de dwarsliggers bij

die samen leren en werken.
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Wie zijn
de mensen
die bij
Digg’Out
werken?
De personeelsleden binnen Digg’Out

gehaald, en omdat zij om onder meer

worden vooral geselecteerd op basis

om die reden een enorme aanwinst

van hun competenties, persoonlijk-

zijn voor het team. Er is bewust

heid en eventuele ervarings-

voor gekozen om niet op basis van

deskundigheid, waarbij affiniteit met

een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

de doelgroep centraal staat. Erva-

of bepaalde opleiding te selecteren,

ringsdeskundigheid is een belang-

omdat kennis en de betreffende

rijke spil in het team van Digg’Out,

papieren niet per definitie garan-

omdat ervaringsdeskundigen als geen

deren dat iemand een goede jongeren-

ander weten wat een jongere door-

werker is. Onze teamleden zijn

maakt, zij zelf vaak ook door de

rolmodellen van zelfredzaamheid en

mallemolen van de hulpverlening zijn

pro-activiteit.

ervaringsdeskundigheid
is een belangrijke spil
in het team van diggout
8

Grensoverschrijdend
Digg’Out houdt zich niet alleen

Aan de door SWOP! georganiseerde

In 2012 heeft Digg’Out rond de 90

tionale jongerenprojecten en het

bezig met jongeren in eigen land.

programma’s zitten namelijk altijd

jongeren ontvangen uit 20 verschil-

aanbod is nog relatief klein. Dit

Onder de naam SWOP! organiseren we

maatschappelijke activiteiten

lende landen die verschillende

kan er toe leiden dat Digg’Out op

verschillende soorten internatio-

verbonden. Dit maakt SWOP! uniek

trainingen hebben gevolgd. Digg’Out

internationaal niveau het voortouw

nale projecten en uitwisselingen.

als internationaal programma voor

heeft samen met partners uit Azer-

zal nemen op dit gebied.

Dit geeft jongeren de mogelijkheid

jongeren in Nederland. SWOP! wordt

beidzjan, Armenië en Belaruse trai-

om van plek te ‘swoppen’. Letter-

voor en door jongeren georganiseerd

ningen gegeven voor jonge maatschap-

lijk en figuurlijk. Jongeren worden

en de aangeboden programma’s vinden

pelijk werkers en jongerenwerkers.

door participatie aan onze projecten

(vrijwel) altijd in groepsverband

In de komende jaren willen we dit

optimaal gestimuleerd in hun zelf-

plaats.

onderdeel gaan uitbreiden. Er is

beeld en in hun visie van de wereld.

veel vraag naar dit soort interna-

SWOP!
Connecting Youth & Cultures
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Maatschappelijk betrokken
ondernemen
Bij maatschappelijk ondernemen zijn
wij altijd op zoek naar een balans
tussen people, planet en profit.
Uit onderzoek is gebleken dat deze
balans leidt tot betere resultaten
voor de organisatie maar zeker ook
voor de samenleving. Bij Digg’Out
heerst een zeer sterk familiegevoel,
er wordt veel tijd geïnvesteerd in
onderlinge relaties en vertrouwen.
Wij houden rekening met persoonlijke
ideeën, achtergrond en omstandigheden en bieden onze mensen ruimte
om te groeien en te ontwikkelen.
Zo hebben we speciale workshops en
trainingen over maatschappelijke
vraagstukken als respect, discriminatie e.d.

Bij Digg’Out komt niemand ooit voor
een gesloten deur. Alle jongeren die
een hulpvraag hebben, die begeleiding
nodig hebben op hun weg naar zelfredzaamheid, krijgen een antwoord.
De aanpak is: wat hebben we in huis
om de vraag te ondersteunen, wie
hebben we nodig uit het netwerk om
de volgende stap te maken of welke

Keurmerk
In 2013 gaan wij een ‘keurmerk’ uitgeven aan onze
netwerkrelaties die maatschappelijk betrokken zijn
bij onze organisatie. Deze
digitale en fysieke sticker
kunnen onze partners op hun
website plaatsen of op de deur
plakken. Zij zijn zich ervan
bewust dat wij als maatschappij voor elkaar behoren
te zorgen en doen dat door het
sponsoren in natura (tijd en/
of middelen) maar ook door het
financieel adopteren van een
project of traject.

Het sponsoren van Digg’Out
wordt dubbel beloond: het
vangnet voor de jongeren wordt
verstevigd, daarnaast is
Digg’Out een ANBI organisatie,
wat fiscaal interessant voor
onze sponsors kan zijn.

organisatie kan dit beter ondersteunen?
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Eten… eten verbindt. In vrienden-

De cijfers

Eten verbindt

Wie zit er zoal aan tafel?

groepen, in familieverband, altijd

In ieder geval alle dwarsliggers,

is het eten wat mensen aan elkaar

stagiaires en begeleiders, maar ook

verbindt. Digg’Out heeft in 2012 ruim

regelmatig mensen uit het netwerk: een

7500 keer een bordje neergezet voor

wijkregisseur, een beleidsmedewerker,

iemand die tussen de middag een broodje

een samenwerkingspartner. En we zijn

kwam mee eten. De lunch van Digg’Out is

ook niet verbaasd als er een jongere

voor iedereen toegangelijk en iedereen

aan tafel zit die we niet kennen, je

kan dus altijd aanschuiven.

hoeft je namelijk niet aan te melden.

de lunch van diggout is voor iedereen toegankelijk
dus iedereen kan aanschuiven

260 liter limonade

30 pakken hagelslag melk

70 kilo kaas

20 pakken hagelslag puur

75 potten pindakaas

31 kilo ham

150 bolletjes smeerworst

23 kilo kipfilet
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Stages

Erkend leerbedrijf

Digg’Out is een officieel gecertificeerd leerbedrijf bij:
Kenniscentrum Handel (www.kch.nl), Savantis (www.savantis.nl),

Digg’Out is een erkend, gecertificeerd

geholpen aan een andere stageplek, voor

Ecabo (www.ecabo.nl), GOC (www.goc.nl), Calibris (www.calibris.

leerbedrijf. Dit betekent dat Digg’Out

intensievere begeleiding.

nl), Kenwerk (www.kenwerk.nl), Aeqor (www.aequor.nl).

een officiële praktijkplaats (stageplek)
is voor leerlingen van diverse scholen.

Vakgebieden waar we in 2012 stagiaires
voor hadden:

In 2012 hebben we 75 stagiaires over de
vloer gehad, 30 jongens en 45 meiden.

○○ administratief (7)

Van deze 75 jongeren hebben er drie hun

○○ vormgeving/ict (25)

stage niet succesvol afgerond. Verkeerde

○○ jongerenwerker (24)

opleidingskeuze was de hoofdreden

○○ evenementen/marketing (9)

hiervan. Vier stagiaires hebben wij

○○ snuffelstages (10)
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Wat zeggen anderen over Digg’Out?
Henk Roelandschap,

Veiligheidsmanager Almere
Centrum

“Als ik aan Digg’Out denk, dan denk

is en waar iedereen aan zijn eigen

ook wel eens dwarsliggers genoemd.

opstap te maken in hun nog maar zo’n

toekomst kan werken.”

Digg’out gelooft in eigen kunnen en

korte leven.”

aanpak voor deze groep.

Abdel (17)

ik aan een warme deken. Een thuis-

“Digg’Out is voor mij een plek waar

Voor jongeren die veelal buiten de

komen voor jongeren, die dit thuis

je je eigen mening mag uiten. Het

boot dreigen te vallen of er reeds

en/of op school niet hebben.

heeft een gezellige en leuke sfeer.

zijn uit gevallen biedt Digg’Out een

Digg’Out is voor mij een goede

Een ervaring die je niet altijd

opvang, een thuis, een luisterend

aanvulling op datgene wat we hebben

meemaakt, je leert hier op een

oor en de mogelijkheid om verder

in het kader van jongerenopvang,

uitdagende manier.”

te komen met het oplossen van hun

activiteiten e.d. Het is vooral een
vindplek voor jongeren die zich niet
thuis voelen in en bij de reguliere
jongeren(welzijns)organsiaties.

Diggout is een plek waar
je jezelf kan zijn zonder
veroordeeld te worden

ontdekken en verder te ontwikkelen.”

Als ik aan Diggout denk, dan
denk ik aan een warme deken
Jimi (21)

Danielle (20)

problemen. Veelal ligt de oorzaak

Digg’Out is voor mij vrij kunnen

van de problemen in de huiselijke

zijn wie je bent.

sfeer, waardoor een verwijdering
plaatsvindt tussen ouder en kind.

Genevieve (18)

Omdat deze jongeren reeds veel

“Digg’Out is een plek waar ik mezelf

kennis gemaakt hebben met officiële

kan zijn, waar ik mezelf ontwik-

“Digg’Out is voor mij een plek waar

instanties en daarmee door allerlei

keld heb en verder kan ontwik-

ik van alles en iedereen kan leren,

oorzaken geen goed resultaat hebben

kelen. Een vrolijke plek waar je met

een plek waar je jezelf kan zijn

ondervonden, zijn zij over het alge-

plezier komt, gecreëerd voor en door

zonder veroordeeld te worden. Een

meen zeer terughoudend naar deze

jongeren.

plek waar ruimte is voor lol maar

instanties. Bij Digg’Out vinden

waar ook serieus gewerkt wordt.”

zij wellicht wel wat zij zoeken.

Daarnaast is Digg’Out een goede plek
voor jongeren om hun talenten te

DiggOut is organisatie die
voortreffelijk werk doet
in de opvang van jongeren
die dreigen te ontsporen
en niet meer meedoen,

Sharon (21)

Thomas (24)

Digg’Out kan deze jongeren opvangen

“Digg’Out heeft een ontspannen

en verder (bege)leiden naar die

sfeer, ik kan makkelijk contact

instanties die begrip hebben voor

maken met de mensen die hier komen.

de situatie en die trachten posi-

Ik krijg naar mijn gevoel genoeg

“Digg’Out is organisatie die voor-

tief te werken aan de toekomst van

ruimte om zelf initiatief te kunnen

treffelijk werk doet in de opvang

deze jongeren. Bij Digg’Out worden

nemen en een project op te zetten.

Digg’Out is voor mij belangrijk want

van jongeren die dreigen te

de jongeren in een ongedwongen sfeer

Het is een leuke stageplek.”

het is een plek waar iedereen welkom

ontsporen en niet meer meedoen,

bij de hand genomen om een nieuwe

“Bij Digg’Out kan ik tot rust komen,
ik kan er zonder zorgen aan mijn
toekomst werken. Iedereen is er voor
elkaar, iedereen is gelijk en je
kunt hier elke dag weer leren.

Ton van Eck, raadslid PvdA
(Almere Stad West: Jeugd,
Integrale wijkaanpak)
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Samenwerkingspartners

In 2012 heeft Digg’Out de volgende samenwerkingen gerealiseerd en/of geintensiveerd (in alfabetische volgorde):

Ebico administratiekantoor

Judion

Sprengen College

(www.ebico.nl)

Juridische Dienstverlening Onderwijs

(www.sprengencollege.nl)

GGD Flevoland

www.judion.nl

Taner advocaten

(www.ggdflevoland.nl)

Kwintes

(www.taneradvocaten.nl)

IND

(www.kwintes.nl)

UWV

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nationaal agentschap

(www.uwv.nl)

(www.ind.nl)

(nji.nl)

Vakantieveilingen

IVIO @ school

Nieuw Veldzicht

(www.vakantieveilingen.nl)

Wereldschool

www.lsg-rentray.nl/nl/

Vitree Jeugdzorg

(www.wereldschool.nl)

corporate/rves/rve/5

(www.vitree.nl)

Jeugdreclassering Almere

Omei / Op Me Eigen

(www.bjzflevo.nl)

(www.opmeeigen.nl)

Speciale samenwerkingsverbanden
De Opvoedpoli

La Place Almere

Samenwerking op psychiatrisch en psycho-diagnostisch vlak. De Opvoed-

La Place is onze hoofdsponsor

poli staat voor vraaggericht werken. Zij leveren maatwerk, de oplos-

voor alle broodjes iedere

singen zijn dus altijd weer anders. Ze werken met een vaste structuur/-

dag. Wij mogen de broodjes

volgorde snel en pragmatisch.

die van het restaurant zijn

De slogan van De Opvoedpoli is: Wij zijn het kastje en de muur.

overgebleven altijd komen
halen. Ook daarom zijn de

Digg’Out is erg blij met deze partner en deelt deze visie. En verheugt

lunches bij Digg’Out altijd

zich op een intensieve samenwerking in 2013.

een feest.

(www.opvoedpoli.nl)

(www.laplace.nl)

14

