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Terugblik en vooruitblik 

 

Vanuit Diggin (2005)  ontstond Diggout (2008) een organisatie die als doel heeft mensen grip 

op eigen leven te leren nemen, met behoud van authenticiteit. De door Diggout ontwikkelde  

Methodiek  AAAP is inmiddels de rode draad voor mensen die er werken, die er stage lopen 

maar vooral voor de jongeren die zoekende zijn geworden.  

Autodidact, Autonoom, Authenticiteit, Pro-actief. 

Het is een zeer interesante route geweest die we allen het bestuur, het team, de vrijwilligers 

met elkaar hebben mogen lopen. Ondanks veel tegenslagen, o.a. het verlies van een aantal 

jongeren voor wie het leven te complex was en een van onze zeer gewaarde jongeren coaches 

aan kanker. Maar het is vooral hartverwarmend geweest om telkens weer te zien hoe jonge 

mensen ondanks tegenslagen in het leven weer grip op eigen leven hebben gekregen en 

krijgen. 

 Een organisatie als Diggout is jammer genoeg noodzakelijk in deze maatschappij waar 

steeds minder aandacht is voor de individue. In 2014 maakte we een start met Diggout 

Griekenland. Deze vestiging  is op het eiland Corfu Griekenland. Waarom Griekenland? 

 In 2009 ging Diggout voor het eerst trainingen, workshops en Youth Exchanges verzorgen in 

het buitenland. Onze allereerste project was in Georgie, inmiddels kunnen we trots zijn op 

tientallen projecten de afgelopen jaren. In 2015  was met de verandering van Youth in Action 

naar Erasmus + het een stuk rustiger dan voorgaande jaren, 2016 laat een geheel ander 

beeld zien en daar verheugen we ons dan ook op. 

 

In juni 2017 hebben we als locatiemanager Kevin Zacher aangesteld met een proefperiode 

van van een half jaar.  

De doelgroep van Diggout lijkt te veranderen, steeds meer krijgen we hulpvragen van 

jongeren die geen hulp meer van ‘gevestigde organisaties’ of tewel de 

‘zorgwekkende’zorgmijders groeit. 

Als directeur van Diggout wil ik graag mijn trots uitspreken over het team en hun niet aflatende 

energie en loyaliteit, altijd bereid ´out of the  box´  te denken en niet en niemand opgevend maar 

alles er voor willen doen om iemand te helpen.    

 Diggout bestaat in 2018, tien jaar we streven er naar om een aantal kleine events te organiseren. 

Met als hoogtepunt bezoek vanuit de 2de kamer om de ‘doelgroep’ meer ‘aandacht te geven.    

Diggout langzamend groeiend,  langzaam steeds meer mensen ontmoetend die een rolmodel 

willen en kunnen zijn voor ´onze jongeren´. Ik verheug me op nieuwe samenwerkingen nieuwe 

ontmoetingen en nieuwe leermomenten. 
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1. De stichting heeft ten doel: 
 a. het terugdringen van de drop-outs, het voorkomen van het voortijdig afhaken van 

 jongeren van een (vervolg)opleiding, ‘hang’jongeren motiveren tot participeren; 
 b. jongeren de benodigde tools meegeven voor zelfredzaamheid en bewustwording van  
  eigen verantwoordelijkheid voor eigen leven; 
 c. het verbeteren van gekwalificeerde instroom op de arbeidsmarkt; 
 d. het plaatsbaar maken (werk) van de deelnemende jongeren; 
 e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin  
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 a. het inrichten van de stichting met samenwerkende partners uit diverse disciplines, die 

 gezamenlijk bestaande en nieuwe projecten/trajecten zullen ontwikkelen; 
 b. het ontwikkelen van projecten/trajecten ter bevordering van participatie van jongeren 
   in de breedste vorm. Op ‘eigen’wijze en soms door onorthodoxe methodieken; 
 c. Het ontwikkelen van projecten/trajecten volgens het VooDoo-principe, voor, door en  
  met jongeren, op gebied van: 
  - educatie ‘peereducation’; 
  - werk ‘begeleiding’; 
  - cultureel stimulerend; 
  - integratie bevorderend; 
  - empowerment; 
  - emancipatie; 
 d. het publiceren van een (digitale) nieuwsbrief naar belanghebbende(n); 
 e. samenwerken volgens de ketenaanpak; 
 f. begeleiding en coaching naar zelfstandig ondernemerschap; 
 g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin     

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Organisatie: 
 
Bestuur:   ingeschreven KvK 
Voorzitter   C. Pereira  ja 
Secretaris   E. te Beek ja 
Penningmeester  R. Vermeeren ja  
Algemeen bestuurslid B. Bruinenberg ja 
Algemeen bestuurslid B. Beerendonk ja 
Algemeen bestuurslid A. Van de Rijt ja 
  
 
adviseurs  M. Willemse 
   B. Verbeek 
   J. Sluisdom 
   E. Dumond 
 
Dagelijks bestuur  N. De Jong directeur 
   M. Becker vice directeur 
   G. Aronia Projectmanager 
   P. Peluppesy Manager Externe Betrekkigen 
   K.Zacher  locatiemanager 
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Doel 

Het doel van dit jaarverslag is 

▪ Heldere uitleg en toelichting wat Diggout is en hoe zij werken 
▪ het bestuur van Diggout te informeren over de tussentijdse projectresultaten die binnen 

planning en begroting gerealiseerd zullen worden. 
▪ Financiën 
▪ Planning en controle 
▪ Samenwerking   

 

Digg’Out is een erkend leerbedrijf en is erkend door: Calibris, Kenniscentrum Handel, ECABO en 

Kenniscentrum GOC. Digg’Out is een officieel leerbedrijf, voor leerlingen van verschillende scholen 

en biedt praktijkplaatsen aan op verschillende gebieden: 

Dagelijks 

Iedere ochtend is er een opstartmoment met thee en koffie waarin ook ruimte is voor feedback en 

overleg. Tijdens dit moment worden eventuele bijkomende taken verdeeld en bijzonderheden 

besproken. Hierbij is er ook ruimte voor reflectie en wordt er een proactieve houding van de 

medewerkers en stagiaires verwacht, waarin zij hun eigen mening naar buiten brengen en zelf met 

initiatieven en voorstellen komen. Tijdens dit moment worden ook de algemene mededelingen 

gedaan, als een belangrijk gesprek, bezoek of vergadering. 

Bestuursvergadering 

De bestuursvergadering vindt 1 keer per 3 maanden plaats met alle bestuursleden, tussentijds zijn er 

evaluatie vergaderingen tussen het team en de voorzitter.   

Veiligheid en gezondheid. 

Binnen Digg’Out zijn er diverse richtlijnen en protocollen opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit 

van de instelling waarborgen. Zo zijn alle medewerkers, stagiaires en dwarsliggers op de hoogte en 

worden de richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van de medewerkers en dwarsliggers 

regelmatig herzien en waar nodig aangevuld door de facilitair manager. Tevens controleert de 

inspectie regelmatig of de instelling voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheidseisen1. 

Bedrijfs(afval): 

De medewerkers van iedere afdeling of groep zijn onder leiding van de afdeling facilitair 

verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van het afval, gescheiden, en op de juiste locatie. 

Bedrijfsafval wordt gedeponeerd in de container aan de achterzijde van het gebouw. 

Verpakkingsmaterialen en dergelijke mogen niet blijven liggen op de gangen of elders in het gebouw, 

maar dienen direct in de container gedeponeerd te worden. Grof bedrijfsafval wordt in samenspraak 

met de afdeling facilitair afgevoerd, of opgehaald door het grofvuil. Schoon glasafval wordt direct 

opgeruimd in de speciale glasbakken in de Pantry. 
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Beveiliging: 

Alle medewerkers dragen zelf zorg voor de sluitronde aan het einde van de werkdag. Hierbij worden 

alle veiligheidsaspecten meegenomen, zoals het sluiten van deuren en ramen, het uitschakelen van 

(elektrische) apparatuur, het uitschakelen van de lichten, inschakelen van het alarmsysteem 

enzovoort. Zowel overdag als na kantoortijd is het belangrijk om persoonlijke eigendommen 

zorgvuldig op te bergen. Bij inbraak en/of ontvreemding van eigendommen meldt de waarnemende 

medewerker dit direct aan de directie en/of hoofd facilitaire dienst. Bij verdachte omstandigheden, 

bijvoorbeeld het op heterdaad betrappen van een verdacht persoon of een dief/vernieler, dient 

degene die dit signaleert direct contact op te nemen met het hoofd facilitaire dienst. 

De sleutels welke in bewaring gegeven zijn bij de medewerkers zijn persoonsgebonden, het is 

daarom niet toegestaan om deze uit te lenen of door te geven aan derden. 

 

Brandprotocol:  

Alle medewerkers, dwarsliggers en stagiaires weten waar de nooduitgangen zich bevinden, en weten 

deze te bereiken in geval van brand/rookontwikkeling. De brandkranen en nooduitgangen moeten 

op ieder moment zichtbaar en bereikbaar blijven. Het is niet toegestaan water af te tappen van de 

brandkranen of zich op de brandtrap te bevinden als het geen noodsituatie betreft. In iedere ruimte 

van Digg’Out is een zichtbare uitdraai van het brandprotocol aanwezig met de vluchtroute en 

dichtstbijzijnde nooduitgang ernaast. Hierin worden de stappen en handelingen beschreven, die 

essentieel zijn wanneer er sprake is van een brandmelding. Wanneer er brand uitbreekt zorgen de 

jongerencoaches ervoor dat de ramen en deuren gesloten worden, en zorgen zij ervoor dat iedereen 

het pand verlaat. De dienstdoende BHV’ers nemen hierin de leiding, en de orders van de BHV’ers 

worden opgevolgd.   

Daarnaast zijn er ook diverse protocollen en richtlijnen opgesteld die ervoor dienen te zorgen dat de 

medewerkers en dwarsliggers zich veilig voelen binnen Digg’Out. 

Huisregels  

Op diverse zichtbare plaatsen in het gebouw, hangt een A4-tje met de huisregels van Digg’Out. Deze 

regels moeten door alle medewerkers, stagiaires en dwarsliggers nageleefd worden.  

Zo is het niet toegestaan om onder invloed van verdovende middelen aanwezig te zijn bij Digg’Out. 

Een van de redenen om dit expliciet in de huisregels te vermelden is dat een aantal dwarsliggers 

gebruik maken van verdovende middelen, of hier in het verleden gebruik van gemaakt hebben. Als 

dit wel het geval is, behoudt Digg’Out zich het recht de jongere toegang te weigeren.  

Bij vernieling of beschadiging van de eigendommen van Digg’Out is de dader aansprakelijk voor 

reparatie- en vernieuwingskosten, en zullen de kosten verhaald worden op de persoon in kwestie, of 

diens ouders/verzorgers. Binnen Digg’Out is het niet toegestaan om foto-, video-, of geluidsopnamen 

te maken, tenzij dit voor de bedrijfsvoering, projecten, of onderwijs/onderzoek noodzakelijk is. In alle 

andere gevallen is er toestemming van de directie en de afdeling communicatie nodig. 

In de huisregels wordt ook vermeldt dat seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, uitingen van 
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racistische of discriminerende aard, vechten en schelden ten strengste verboden zijn, en hier hard 

tegen op wordt getreden.  

Pestprotocol: 

Alle jongerencoaches zijn op de hoogte van het pestprotocol. Dit protocol is ervoor bedoeld om het 

gedrag van de jongeren onder elkaar op een positieve manier te beïnvloeden, pesten vroegtijdig te 

signaleren, en adequaat te handelen wanneer nodig. 

Het beleid op het gebied van pesten bestrijkt vier verschillende terreinen, preventie, signalering, 

aanpak en nazorg. Van deze terreinen ligt de meeste nadruk op de preventie. In het pestprotocol is 

een opsomming van acties en activiteiten opgenomen, welke ten doel hebben om pesten te 

voorkomen en te bestrijden. Ondanks de energie en voorzorgsmaatregelen op het gebied van 

preventie, kan er toch sprake zijn pesten. In dit kader is het belangrijk om te benoemen dat iedere 

volwassene binnen Digg’Out, van directie tot coach en stagiaire de taak heeft om alert te zijn op 

ongewenste situaties waarin er sprake is van een slachtoffer van pestgedrag of ongelijke 

machtsverhoudingen. Hierin wordt hij of zij verantwoordelijk gesteld om deze situaties te signaleren 

en handelend op te treden. Wanneer er pestgedrag gesignaleerd wordt, grijpt de persoon die dit 

signaleert in, en treft hij maatregelen. Dit varieert van het ingrijpen, op de hoogte brengen van 

andere medewerkers en eventueel de ouders, tot het treffen van maatregelen vanuit de directie met 

betrekking tot het bevorderen van een goede groepssfeer, schorsing en indien noodzakelijk het 

inschakelen van externe instanties. 

Na de genomen maatregelen wordt er nazorg geboden aan het pestslachtoffer, door middel van 

gesprekken, en wordt de groepssfeer door alle personeelsleden goed in de gaten gehouden. 

Schoonmaakwerkzaamheden  

Tijdens kantooruren wordt de schoonmaak verzorgd door de medewerkers, stagiaires en jongeren. 

Hiervoor is een schoonmaakrooster opgesteld. In dit schoonmaakrooster zijn diverse huishoudelijke 

taken eerlijk verdeeld over de medewerkers, stagiaires en jongeren. Op deze manier draagt iedereen 

zorg voor een prettige, schone en opgeruimde werkomgeving. Dit rooster is verkrijgbaar bij het 

hoofd facilitaire dienst, en bij het hoofd huishouding. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor vragen 

of meer informatie hierover. Voor de keuken zijn er andere voorschriften in verband met de 

hygiëne2. Daarnaast is eenieder verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de eigen 

werkplek. 
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 Groepsgrootte/beroepskracht 

 

Het maximumaantal dwarsliggers ligt niet vast, omdat Digg’Out volgens een andere visie te werk gaat 

dan andere reguliere jeugdzorginstellingen. Er bestaat geen ‘vol-is-vol-principe’. Digg’Out heeft op dit 

gebied vaak genoeg schrijnende verhalen aangehoord van jongeren die anderhalf jaar op een 

wachtlijst hebben moeten staan voordat zij eindelijk hulp aangeboden kregen, en juist daardoor het 

verkeerde pad op zijn gegaan. Gewoonweg omdat een overplaatsing te lang duurde. Als er meer 

jongeren zijn dan gemiddeld, is het logische gevolg dat er minder mogelijkheden zijn voor individuele 

contacten, omdat de jongerencoaches dan meerdere jongeren onder hun hoede hebben. Toch wordt 

er ook op deze momenten voor gezorgd dat de jongeren de begeleiding, coaching en zorg op maat 

krijgen.  

De beroepskracht-jongeren ratio binnen Digg’Out is ook niet zwart op wit vast te stellen, omdat dit 

volledig afhangt van het soort jongeren, de problemen waar zij mee kampen, en de situatie. Zo is het 

bij een groep nieuwe jongeren die aan het werk zijn in de keuken, en problemen hebben bij het 

reguleren van hun agressie, belangrijker om er een extra paar ogen bij te hebben dan als dezelfde 

jongeren buiten een potje voetbal aan het spelen zijn. Tevens gaat het bij Digg’Out om de benadering 

van de jongeren. Iedere jongere wordt namelijk gezien als een uniek individu, met zijn eigen krachten 

en leerpunten. De jongeren werken hieraan onder leiding van een jongerencoach, in groepsverband, 

individueel, of tijdens activiteiten.  
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  Pedagogisch beleid en praktijk 

 

Digg’Out richt zich op jongeren. Binnen Digg’Out wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 

geloofsovertuiging, subculturen of afkomst: alle jongeren en medewerkers zijn welkom in deze 

organisatie. Dit betekent dat er een grote verscheidenheid is aan jongeren en medewerkers, wat 

Digg’Out tot een multiculturele organisatie maakt. 

Om een goed beeld te kunnen schetsen van wat Digg’Out precies is en waar Digg’Out voor staat zijn 

er een aantal belangrijke punten. Digg’Out is: 

• Geen jongerencentrum 

• Geen hangplek 

• Geen organisatie voor probleemjongeren (Volgens de visie van Digg’Out bestaan deze 

jongeren namelijk niet, daarom wordt deze term ook niet gebruikt binnen Digg’Out). 

Digg’Out is een plek waar jongeren constructief aan hun toekomst kunnen werken en hierbij begeleid 

en gecoacht worden. Het motto van Digg’Out is dan ook: 

 

Jongeren komen bij 

Digg’Out omdat ze weten 

wat ze met hun toekomst willen, maar niet weten waar ze moeten beginnen en daarom deze hulp 

kunnen gebruiken. Of ze hebben geen idee wat ze willen, maar zijn wel gemotiveerd dit uit te 

zoeken. 

De term ‘dwarsliggers’ wordt bij Digg’Out in de positieve zin gebruikt. Dwarsliggers zijn namelijk 

mensen die anders denken en doen dan de massa en dus eigenlijk over een grote dosis authenticiteit 

en originaliteit beschikken. Het positief dwarsliggen staat centraal in alles wat er vanuit Digg’Out 

wordt gedaan. De overtuiging is namelijk dat mensen die anders denken en doen dan de massa voor 

veel vernieuwing zorgen, en vooruitgang kunnen boeken in onze maatschappij. 

Digg’Out betekent letterlijk: graaf jezelf uit de situatie waarin je zit. Dit beschrijft ook precies de 

doelgroep van Digg’Out: jongeren met problemen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, die met hun 

ziel onder de arm lopen en drop-outs. Digg’Out stimuleert, begeleidt en empowert deze jongeren 

door middel van peer education, zelfsturing, autonomie en de bewaking van authenticiteit. Dit werkt 

daarom positief aan het bevorderen van de jongerenparticipatie in de maatschappij. 

Van 09.00 ’s ochtends tot 15.30 ’s middags houdt Digg’Out zich bezig met het coachen, begeleiden 

en ondersteunen van jongeren. Iedere jongere die bij Digg’Out komt krijgt een vaste jongerencoach 

toegewezen. Dit omdat het voor de jongere belangrijk is een goede vertrouwensrelatie op te kunnen 

bouwen met ten minste één persoon binnen Digg’Out. De jongere wordt in de dagelijkse gang van 

zaken echter begeleid door meerdere personen.  

Als een jongere ergens mee zit kan hij op ieder moment van de dag terecht bij een van de 

medewerkers van Digg’Out. Mocht het zo zijn dat de jongerencoach op dat moment niet in de 

“Als je niets te doen hebt, doe dat dan niet hier.” 
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gelegenheid is met de jongere in gesprek te gaan, bespreekt hij dit eerst met een andere 

medewerker, waarna hij alsnog in gesprek gaat met de jongerencoach en/of teamlid. 

Digg’Out begeleidt de jongeren op verschillende manieren en met diverse hulpvragen. Er is geen 

protocol waarin een standaard manier van begeleiden beschreven staat. Dit komt omdat Digg’Out te 

werk gaat vanuit het oogpunt dat iedere jongere als een losstaand individu gezien moet worden, 

waardoor er begeleiding op maat geboden kan worden. Iedere jongere is namelijk anders en heeft 

dus ook een andere manier van motiveren en stimuleren nodig. Digg’Out heeft een groot aanbod op 

verschillende gebieden waarbij verschillende jongeren aansluiting vinden. Hierbij kan gedacht 

worden aan: kunst, muziek, uitwisselingsprojecten en cultuur. 

Tijdens de begeleiding worden er verschillende tools van diverse pedagogen gecombineerd en 

toegepast. Hierin zijn bijvoorbeeld Gordon, Steiner, Miller en Freinet terug te vinden. Daarnaast 

wordt er vaak ook een link gelegd met de vier temperamenten (Hippocrates). Digg’Out draagt een 

duidelijke missie, visie en strategie uit. 

Missie  

De missie van Digg’Out is om jongeren op een onorthodoxe, laagdrempelige manier, resultaatgericht 

laten werken, en hierbij goed te kijken naar de kernkwaliteiten en valkuilen. Het gaat hierbij om het 

creëren en vergroten van het eigen inzicht, met als doel jongeren te motiveren en te empoweren 

weer terug te keren naar school/werk. Op deze manier bevordert Digg’Out zelfstandigheid, integratie 

en emancipatie van jongeren en vergroot eveneens de participatie van jongeren in de maatschappij. 

Visie 

Digg’Out fungeert als een vangnet voor jonge ‘dwarsliggers’. Een jongerenloket voor en door 

jongeren waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, drop-outs en jongeren met problemen 

zich fysiek aan kunnen melden. Aan de hand van hun individuele situatie en competenties worden ze 

plaatsbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt en/of school. Digg’Out faciliteert in 

ondersteuning/begeleiding, trainingen en werk. Het is een netwerk van jongeren, onderwijs en het 

bedrijfsleven. De identiteit is jong, informeel en sociaal.3 

Tevens zijn er 10 kernwaarden welke aangeven waar Digg’Out voor staat, en wat door Digg’Out, haar 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers als waardevol en belangrijk wordt ervaren: 

1. Wederzijds respect 

2. Gelijkwaardigheid 

3. Samenwerking 

4. Verantwoordelijkheid 

5. Eerlijkheid 

6. Vertrouwen 

7. Verdraagzaamheid 

8. Dienstbaarheid 

9. Zelfbeheersing 

10. Empowerment 
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Sociaal 

Binnen Digg’Out staat het VoO-DoO principe centraal: Voor Ons, Door Ons. Dus voor en door 

jongeren. Rolmodellen creëren namelijk rolmodellen, waar de doelgroep eg gevoelig voor is. Naast 

de jongeren binnen Digg’Out en uit de eigen netwerken is de samenwerking met verschillende 

organisaties is de initiële toestroom van jongeren gewaarborgd. Het streven is om Digg’Out een 

landelijk voorbeeld te laten zijn om jongeren te empoweren en maatschappelijke uitsluiting te 

verminderen.  

Dwarsliggers 

Democratie en vrijheid van meningsuiting zijn kwetsbare zaken. Vooral eigenzinnige jongeren roepen 

de angst van de autoriteiten op en lopen eerder het gevaar slachtoffer te worden van onrechtvaardig 

en onrechtmatig optreden. Het beleid van Digg’Out wil laten zien hoe weinig effectief het is om 

jongeren met harde hand ‘in het gareel te krijgen’. Bij Digg’Out wordt de dwarsligger gedwongen na 

te denken. Dwarsliggers verbinden de volwassenen en nodigen hen uit tot actieve participatie. 

Dwarsliggers zijn in de eerste plaats normale jongeren met hun aangeboren behoefte om te leren, bij 

voorkeur op hun eigen manier. In de tweede plaats zijn het jongeren met een erg sterke 

persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die hen belet zich volledig aan te passen aan een systeem wat zij 

als knellend ervaren, omdat ze de ruimte ontbreekt zelf de regie over het eigen leven te hebben. Ten 

derde zijn veel van deze jonge dwarsliggers het slachtoffer geworden van de steeds materialistischer 

geworden maatschappij. Beide ouders werken, gescheiden, kleine families etc. 

Digg’Out steunt de dwarsliggers de regie van hun leven in eigen hand te nemen op inspirerende, 

positieve wijze. Met respect voor zichzelf en respect voor de ander. Digg’Out gaat laagdrempelig, 

proactief en pragmatisch te werk volgens het ‘action by learning’ of ‘learning by doing’ principe. 

Empowerment door niet voor de hand liggende combinaties van jongeren die samen leren en 

werken worden bij Digg’Out gemaakt. 

Peer educators 

Peer education is de overdracht van kennis en ervaringen tussen ‘gelijken’ oftewel leeftijd-

/generatiegenoten. Van de medewerkers die bij Digg’Out in dienst zijn is ongeveer 70% jonger dan 30 

jaar.  Aan de inzet van peer education als methodiek ligt het idee ten grondslag dat op ervaring 

gebaseerde kennis, afkomstig van mensen die qua leeftijd en achtergrond dichtbij staan, door 

jongeren eerder geaccepteerd wordt dan de kennis van een volwassene. 

Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit en spiegelen zich in deze fase vooral aan mensen met 

een vergelijkbare ervaringswereld. Peer education wordt al jarenlang wereldwijd ingezet in de 

informatieoverdracht over gezondheid-gerelateerde onderwerpen. 

Digg’Out heeft ervaren dat peer education zich ook goed leent voor de toepassing in andere 

werkvelden. Peer educators kunnen moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken, discussies 

losmaken in een groep jongeren en stimuleren om activiteiten te ondernemen of hen introduceren in 
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omgevingen die zij uit zichzelf minder snel zouden bezoeken. Een andere grote kracht van de peer 

educators bij Digg’Out is dat een groot deel van hen ervaringsdeskundig is.4 

Communicatie 

Er zijn maar weinig organisaties die kiezen voor de informele, en onorthodoxe manier van 

communicatie die Digg’Out hanteert. Tevens is de laagdrempelige, informele en onorthodoxe manier 

juist een van de grote kwaliteiten van Digg’Out waartoe zowel de  jongeren als medewerkers zich 

aangetrokken voelen. Deze manier van communiceren is zowel binnen als buiten Digg’Out 

waarneembaar. Zo is deze informele vorm van communiceren ook waarneembaar in de zakelijkere 

contacten met ondernemers en sponsors, die bijvoorbeeld regelmatig een hapje mee-eten. 

De informele werksfeer zorgt er binnen Digg’Out voor dat de medewerkers en dwarsliggers zich 

prettig voelen in deze omgeving. Duidelijkheid, flexibiliteit en openheid zijn een aantal 

kernbegrippen in de communicatie op de werkvloer. Door deze basis ontstaat er een hecht team en 

heerst er een hoge mate van wederzijds vertrouwen. 

Hierdoor ligt de drempel voor de jongere vaak lager, en is het makkelijker voor de jongere om hulp 

en ondersteuning te vragen. Tegelijkertijd wordt er individueel gekeken welke 

verantwoordelijkheden er bij een jongere passen. Omdat zij het gevoel hebben dat de jongerencoach 

hen ondersteund in plaats van de regie overneemt, groeit de mate van vertrouwen en eigen 

verantwoordelijkheden naarmate de jongere langere tijd bij Digg’Out is. 

Het grote verschil met Digg’Out is dat veel organisaties werken met diverse protocollen, 

beleidsplannen, contracten etc. Bij Digg’Out is dit niet het geval. Wel draagt zij een duidelijke visie uit 

en zijn er een aantal belangrijke richtlijnen opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Het 

voordeel van het werken met protocollen is dat het voor zowel oudere als nieuwe werknemers 

duidelijk blijft wat ze te doen staat. Een groot nadeel hiervan is dat het voor de medewerkers op een 

gegeven moment moeilijker wordt zelf na te denken. Ze handelen op die wijze ‘omdat het zo hoort’. 

Bij Digg’Out wordt er gehandeld vanuit het gevoel, betrokkenheid en ‘menselijkheid’. Natuurlijk kan 

ook dit soms verkeerd uitpakken, maar vaak ervaren jongeren dit juist als fijn, vertrouwd en prettig. 

Als een jongere bijvoorbeeld verdriet heeft is lichamelijk contact in veel organisaties niet toegestaan. 

Bij Digg’Out weten we dat we onze jongeren heel zorgvuldig moeten benaderen. We weten echter 

ook dat veel jongeren een knuffel erg fijn vinden, en dat dit thuis niet mogelijk is. Hier vragen we op 

zo’n moment ook naar, en als die behoefte er is kunnen wij ze dat ook geven. 

Hieruit kan ook opgemaakt worden dat de verschillen binnen Digg’Out kleiner zijn. Natuurlijk zijn er 

grenzen binnen de contacten, maar jongeren worden op een gelijke manier behandeld en lijken dit 

erg prettig te vinden. Bij Digg’Out staan de jongerencoaches namelijk niet boven de jongeren, maar 

naast de jongeren.  Veel van de jongeren die bij Digg’Out komen hebben de hele mallemolen van de 

hulpverlening al doorlopen. Ze zijn gewend te moeten luisteren, en helaas ook gewend dat hun 

mening niet altijd gehoord wordt. Doordat jongeren vaak veel negatieve ervaringen hebben bij 

verschillende hulpverleningsinstanties hecht Digg’Out veel waarde aan het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie. In veel andere organisaties is dit niet mogelijk en wordt een jongere binnen 
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dezelfde organisaties doorverwezen naar verschillende hulpverleners en wisselt het team behoorlijk 

vaak. Dit leidt ertoe dat het vertrouwen van de jongere steeds weer wordt geschaad. 

Tevens is het bij veel jongerenorganisaties zo dat er aan de hulp en begeleiding abrupt een einde 

komt zodra de jongere achttien jaar wordt. Dit betekent voor het grootste deel van de jongeren dat 

zij op zo’n moment het overzicht verliezen omdat de hulp eindigt, vaak zonder duidelijke handvatten 

en/of doorverwijzing. Bij Digg’Out is dit niet het geval. Over het algemeen begeleidt en ondersteunt 

Digg’Out jongeren van 14 tot ongeveer 27 jaar. Dit betekent dat er een overbrugging bestaat tussen 

de puberfase en die van de adolescent. Hierin krijgt de jongere meer eigen verantwoordelijkheid 

waardoor hij geleidelijk aan weer grip krijgt op zijn eigen autonomie.  

Digg’Out richt zich op verschillende doelgroepen. Niet alleen de drop-outs worden intensief 

begeleidt, maar ook zwerfjongeren wordt een hart onder de riem gestoken waarbij Digg’Out als 

bruggenbouwer fungeert. 

Er is geen sprake van een vaste beroepskracht- jongere ratio, en dit is ook niet terug te vinden in de 

bewijsstukken. Digg’Out vindt het namelijk belangrijk om de jongere tegenmoet te komen en hem te 

begeleiden, in plaats van de jongere op een ellenlange wachtlijst te plaatsen. Uit ervaring weet 

Digg’Out ook dat deze wachtlijsten en de onduidelijkheid die hiermee samenhangt, er vaak voor 

zorgt dat jongeren opnieuw afglijden. Om deze reden is er geen ‘vol-is-volprincipe’, maar zijn alle 

jongeren welkom bij Digg’Out. 

De inrichting van het pand straalt een hoge mate van creativiteit, authenticiteit en diversiteit uit, en 

weerspiegelt hiermee ook de categorie jongeren welke Digg’Out begeleidt. Dit is terug te zien in alle 

verschillende ruimten van het pand. Hieruit blijkt dat er veel aandacht aan geschonken is, en de 

medewerkers en jongeren geven aan zich ‘thuis’ te voelen in dit pand, mede door de sfeervolle 

inrichting. 

Tijdens het selecteren van nieuwe medewerkers wordt er vooral gekeken naar affiniteit met de 

doelgroep, eventuele ervaringsdeskundigheid, betrouwbaarheid en de kernkwaliteiten. Een 

gerelateerde opleiding of een VOG wegen minder zwaar mee, omdat Digg’Out meer waarde hecht 

aan de persoonlijkheid en karaktertrekken van een toekomstige medewerker. 

De ouders en/of het systeem worden nauw betrokken bij de begeleiding van de jongeren, en ook 

uitgenodigd. Als de jongere niet wilt dat er contact gelegd wordt met de ouders om wat voor reden 

dan ook, dan probeert Digg’Out zich hier zo goed mogelijk in te schikken (afhankelijk van de situatie). 

Er is geen ouderraad aangesteld, omdat jongeren die bij Digg’Out komen vaak geen contact meer 

met hun ouders hebben, en Digg’Out dan vaak contacten heeft met de leefgroep, of de 

(gezins)voogd. Daar staat wel tegenover dat Digg’Out adviezen en suggesties van ouders serieus 

neemt, en hier serieus naar kijkt.  
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Terugblik   

 Almere ruim 300 jongeren zijn met een kleine of grotere hulpvraag gekomen, een nieuwe 

ontwikkeling is de ´draaideur jongeren´ binnen onze organisatie. Een aantal doorverwezen jongeren 

komen uiteindelijk weer terug lijken niet te kunnen floreren binnen de regulier aangeboden 

systemen.   

Doorverwijzen ‘zorgwekkende zorgmijders’ wordt steeds moeilijker, de reden dat men zorgmijder is 

geworden is niet zomaar. Er gaat veel tijd en energie in zitten om te zorgen dat toch de juiste 

‘hulpverlening’ ingezet wordt. 

Tussen wal en schip 2017 gemeente Almere is goed afgerond.  Aparte evaluatie toegezonden krijgen 

is mogelijk. 

KA2 Erasmus+ ‘dont drop me outside’. 

Diggout is als partner sinds oktober 2017 opgenomen in een Erasmus + project. Dit Internationale 

project (2017-1-NL01-KA201-035264) zal twee en half jaar duren. De leiding van dit project ligt bij het 

Anna Van Rijncollege en medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Erasmus+. 

Voortijdig school verlaten, wat zijn de oorzaken en redenen? Zijn deze oorzaken en redenen Europa 

breed gelijk? Wat kunnen we na 2,5 jaar constateren maar vooral waar kunnen we elkaar in 

inspireren en stimuleren om dit fenomeen zo holistisch mogelijk te benaderen. 

Wat gaan we hiervoor doen? ieder land/partner is verantwoordelijk  noodzakelijke research te doen. 

Daarop aansluitend zullen gezamenlijk educatieve programma’s ontwikkeld worden voor studenten 

en docenten.  

Maar we willen vooral een bijdrage kunnen leveren om preventieve tools te ontwikkelen die bij 

zullen dragen van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. 

Preventief ‘signaleren en monitoren’ maar vooral pragmatisch inzetten. Welke kenmerken zijn er bij 

potentiele schoolverlaters zijn deze gelijk en kunnen docenten op basis hiervan preventief handelen. 

Sleutelwoorden zijn: inspirerend en innovatief.   
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Aan het eind dit project hebben de partners een netwerkframe/platform voor docenten en 

studenten.  

De projectpartners zijn: 

• Digg'Out, Nederland  

• Anna van Rijn Collega, Nederland, (hoofdpartner), 

• Hayatboyu Ogrenme Akademisi Dernegi   Turkije, 

• Ontwikkelingsmaatschappij Empoli Valdesa, Italië, 

• Instituto Superiore Statale Fermi da Vinci, Italië, 

• PIA, informatiesystemen en -diensten doo, Slovenië, 

• School Center Velenje, Slovenië. 

Duur van het project: 1. 11. 2017 - 5. 4. 2020 

Nanette de Jong  is de verantwoordelijke persoon van het project bij Diggout. 

 

Vooruitblik 2018 

Professionalisering van de organisatie nieuw bestuur en en nieuwe raad van advies. 

Professionalisering begeleiding ‘ondersteunde begeleiding’ nieuwe afspraken met hoofdaannemers. 

Nieuwe locatie manager en junior locatie manager aantrekken. 

Tussen Wal en Schip (gemeente Almere) 30 jongeren begeleiden en doorverwijzen naar de juiste 

partner. 

 Structuur dagplanning van Diggout veranderd in ochtend educatie en ondersteuning bij praktische 

zaken. De middag is gepland met verschillende activiteiten. Denkspellen, creatief, muziek, workshops 

(respect, keuzes zien en keuzes maken) volkstuin, koken, theatersport ter ondersteuning van het 

ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. 

 Nieuwe projecten met samenwerkende partners  

Creativiteit ontwikkeling (kunstzolder) 

Start nieuw KA2 project Youth lifestyles deviance  
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Samenwerkende landen Nederland, Slovakije, Italie, Roemenie, Italie. 

  

Diggout is in 2008 begonnen met outreachend te werken wat heeft iemand nodig om grip op eigen 

leven te krijgen, hoe kan men waken dat niet de maatschappij mensen kost wat kost willen 

aanpassen omdat het makkelijker of wenselijker is. Elk mens heeft het recht om te kunnen leven 

naar eigen vermogen met nadruk op eigen vermogen. Je kunt immers niet aan de buiten kant zien of 

iemand het wel of niet kan............... In 2018 zal hier nog meer aandacht op worden gelegd, inzetten 

en samenwerken met organisaties die het stigmatiseren van bepaalde doelgroepen of subculturen 

etc. Elk mens doet er toe en hoort erbij. 

AAAP = Autodidact Authentiek Autonoom Proactief 

ANNA + Altijd Navragen Nooit Aannemen 
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Diggout is een levende organisatie die staat voor een leven lang leren, een traditionele organigram is dan ook niet op zijn plaats.   
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