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Inleiding 
Het is al langer bekend dat de noordelijke en oostelijke regio’s van Nederland leeg lopen. Veel 
jongeren vertrekken naar het westen om te gaan studeren en daar op kamers te gaan. Een groot 
deel van hen keert niet terug naar hun geboorteplaats in het noorden. Volgens het Dagblad van 
het Noorden van 25 februari1 jongstleden willen jongeren echter graag in de provincie Groningen 
blijven. Toch doen ze dit niet. De redenen? Te weinig goede en aantrekkelijk geprijsde 
huisvesting, te weinig werk, en te weinig stageplekken. Maar niet alle jongeren kunnen zomaar 
vertrekken; die zijn simpelweg te arm, of zien te weinig toekomstperspectief en hebben daardoor 
een achterstand. Wij zien dit ook in Veendam en willen in plan een project presenteren om 
jongeren weer perspectief te bieden en laten zien dat je ook als je in Oost-Groningen woont, een 
toekomst hebt.  
 
Armoede onder jongeren Veendam 
De gemeente Veendam telde in 
2017 ongeveer 27500 
inwoners waarvan 26% onder de 24 
jaar is. 44% Van deze jongeren zit in 
de leeftijdscategorie 10-19 jaar. Het 
UWV en de landelijke gemeenten 
hebben een verdeling gemaakt van 35 
arbeidsregio’s. Elke regio heeft een 
registratiesysteem van vacatures en 
werkzoekenden (UWV 2019). In de 
regio van de provincie Groningen 
hebben 11 gemeenten van de 27 
een bovengemiddeld armoede 
percentage en dus veel werklozen.   
 
Veendam is groengekleurd (figuur 1, pagina 1), het percentage en het aantal personen in 
huishoudens met een inkomen ligt onder het nationaal criterium (5,8%). Tevens weten we dat in 
Veendam de gemiddelde waarde van een huis ver onder het nationaal gemiddelde ligt: in 
Veendam was dit op 1 januari 151.000 euro, het landelijk gemiddelde is bijna het dubbele. Dit 
maakt het mogelijk om in Veendam met een relatief laag inkomen toch een huis te kopen. 
Echter is dit is dit voor de groep met een uitkering (16%) niet mogelijk. Dat verandert dus hun 
toekomstperspectief en niet ten goede. 
 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de houvast die deze groep jongeren nog had van 
bijvoorbeeld school, ook is weggevallen. Veel jongeren moeten online les volgen en stage lopen. 
Ze hebben daardoor minder contact met leeftijdsgenoten en missen de kans om sociale 
vaardigheden op te doen. Niet naar school, stage of werk kunnen levert op de langere termijn 
nog meer problemen op.  Jongeren kunnen hun onrust of angst proberen te dempen met alcohol 
en drugs, ze gaan, uit verveling, overlast veroorzaken op straat, worden mogelijk depressief of 
krijgen problemen thuis met hun ouder(s).  
 
 
Jeugdzorg 
In 2018 is er een artikel gepresenteerd waarin naar voren kwam dat het aantal 

                                                
1 https://www.dvhn.nl/groningen/Jongeren-blijven-graag-in-Groningen-maar-ze-willen-wel-goedkope-
huizen-werk-en-een-goede-verbinding-naar-de-stad-
25390577.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Figuur 1, Bron:CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’17), SCP-
bewerking. https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/ 
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zelfdodingen in Nederland het hoogst is in de provincie Groningen. Per 100.000 inwoners 
maakten 14,7 personen een einde aan hun leven. Binnen Oost-Groningen is het GGZ de 
grootste werkgever en dat geeft duidelijk aan dat Veendam zich in een regio bevindt waar 
ook het sociaal welzijn blijvend aandacht nodig heeft. Preventie van suïcide en vele andere 
maatschappelijke problemen zijn vaak op te lossen door stabiel jeugdwerk waarin een 
relatie opbouwen met de jongere centraal staat. 
 
In de gemeente Veendam heeft ongeveer 13,5% van de jongeren een vorm van jeugdhulp 
(jeugdhulp in natura). Volgens het CBS in 2019 ligt het aantal kinderen in Veendam dat jeugdhulp 
krijgt al jaren boven het landelijk gemiddelde (in 2019 was het landelijk gemiddelde 9,6%).2 
 

 
Figuur 2 Totaal aantal jongeren met jeugdhulp in natura volgens het CBS 

Jeugdhulp in natura is een vorm van hulp waarbij jongeren en hun ouders hulp krijgen bij 
psychische problemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedproblemen. Zo is er vaak 
ambulante hulpverlening betrokken met het gezin, of is de jeugdige uithuisgeplaatst. We 
verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis er voor zullen zorgen dat het aantal jongeren 
dat jeugdhulp nodig heeft en krijgt zal toenemen.  
 

                                                
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/benchmark-jeugdzorg#veendam 
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Eenzaamheid 
De jongeren van vandaag vormen de 
samenleving van de toekomst. De wereld 
ligt aan hun voeten met duizenden online 
vriendschappen, oneindige mogelijkheden 
voor hun carrières, en een antwoord op 
elke mogelijke vraag op één zoekopdracht 
afstand in Google. Maar hoewel de 
digitalisering heeft geleid tot meer 
mogelijkheden dan ooit voor onderlinge 
communicatie, heeft het ook geleid tot een 
dalende hoeveelheid échte contacten. 
Hierin geeft 1 op de 3 jongeren aan zich 
structureel eenzaam te voelen, en 8 van 
de 10 jongeren zou meer échte vrienden 

willen hebben.   
 
Groningse cultuur/houding 
Deze bovengenoemde oorzaken van de jongerenproblematiek zijn niet de enigen. Veel heeft ook 
te maken met de houding en cultuur die men in Groningen bezigt. Groningers zijn nuchter en een 
typische uitspraak is: “als je een dubbeltje bent zal je nooit een kwartje worden”. Bij veel mensen 
heeft de provincie ook een negatief imago en ook Groningers zelf zijn niet altijd trots op hun 
provincie.  Met deze cultuur zien we dat mensen geen ruimte voelen om zich verder te 
ontwikkelen. Deze cultuur verdient dus een omslag waarbij (vooral) jongeren weer gaan geloven 
in zichzelf ongeacht achtergrond, armoede of andere problematiek. Wij geloven dat het tijd wordt 
om het tij te keren en daarom hebben we dit project opgezet. 
 
 
Het verhaal van Tammo 
 
Tammo werd geboren als een “ongelukje”. De ouders besloten onder druk te gaan trouwen en 
vader startte als glazenwasser in de wijk. Er werd thuis veel gedronken en er waren regelmatig 
feestjes. De baan van de vader leverde niet enorm veel geld op, ondanks de vele uren die hij 
werkte. Na Tammo kwamen nog twee kinderen. Ondertussen klopte een vriend in nood aan en 
besloot de vader hem in huis te nemen. Er ontstond een relatie met de moeder en vader 
eindigde op de bank beneden in huis. Vader stopte met werken en begon te drinken. 
Uiteindelijk zwerft vader rond en logeert bij verschillende gezinnen. Tammo blijft thuis met de 
andere kinderen. Na een aantal jaren komt Tammo enorm aan en ontwikkelt obesitas. 
Ondertussen heeft vader een nieuwe relatie en Tammo besluit bij de nieuwe vrouw en drie 
kinderen in te trekken. Het gezin leeft onder de armoedegrens maar doordat vader en 
stiefmoeder werken klimmen ze langzaam uit het dal. Tammo valt enorm af maar heeft moeite 
met het verschil van behandeling in vergelijking met de kinderen van de stiefmoeder. Althans 
dat ervaart hij zo. Hij slaagt voor zijn opleiding maar heeft toch, ondanks een stabiel thuis, een 
onbevredigend gevoel. Daarnaast vindt hij werken maar onzin. Zijn moeder en vriend hebben 
nooit gewerkt maar hebben alles wat hun hartje begeert. Tammo houd het niet lang uit bij 
nieuwe banen en geeft uiteindelijk op. Tammo leeft van een uitkering en heeft daarnaast wat 
handeltjes. Waarom werken? Hij kan het toch niet volhouden en heeft zo ook een prima leven. 
Zomaar een voorbeeld van het leven van een van de jongeren in Veendam.  
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Over stichting Afterbeat 
 
Stichting Afterbeat Veendam werd in 2010 opgericht door jongerenwerker Alko Stoel. 
 
Statutaire doelstelling 
Vanuit onze christelijke identiteit hebben we als doel: Het verrichten van activiteiten en 
werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van tieners en jongeren, ongeacht hun geloof, 
geslacht, etnische achtergrond, kleur, opleiding of anderszins. 
 
Missie 
Afterbeat is een internationale organisatie met artiesten uit binnen- en buitenland. De missie van 
Afterbeat is een positieve impact te hebben op het leven en welzijn van jongeren via school 
projecten en lokaal jongerenwerk. Met ons brede aanbod van lessen binnen het voortgezet 
onderwijs kunnen we klassikaal muzieklessen en lessen Engels verzorgen, eveneens integraal 
thematische lessen over sociale thematische onderwerpen gericht op de bevordering van sociale 
competenties. Tijdens onze projecten werkt Afterbeat nauw samen met jeugdwerkers en 
vrijwilligers uit de lokale kerk. Met onze missie streven wij vanuit onze christelijke identiteit een 
positieve eigentijdse impact te hebben op het leven en welzijn van jongeren. 
 
Projectdoelstellingen voor 2020-2021 
 

- We willen in dit inloophuis aandacht hebben voor lifeskills: We leren hen vaardigheden 
aan zodat zij vanuit hun eigen identiteit sterk in deze samenleving  kunnen staan. Daarbij 
willen we er echt voor de jongeren zijn, zodat zij bij ons met al hun vragen terechtkunnen. 
Denk aan vragen over toekomst, werk, relaties, seksualiteit en zingeving.   
 

- We willen een inloophuis realiseren waar jongeren vaardigheden leren op het gebied van 
muziek.  
 

- Wij willen eenzaamheid tegen gaan door het stimuleren van verbindingen tussen 
personen.  
 

- We willen de voorlichtingslessen die we verzorgen op scholen integreren met het 
inloophuis. Zodat de jongen als ze meer willen weten over ons ook daar terecht kunnen.  
 

- We willen jong talent op sleeptouw nemen en kansen bieden om hun talent verder uit te 
bouwen via de connecties die wij binnen de EDM scene hebben.  
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Het project: Coffee Café en Youthclub Veendam  
 
Afterbeat wil in 2021 een Coffee Café en Youthclub in het centrum van Veendam voor jongeren 
tussen 11-23 jaar opzetten. Een plek waar jongeren na schooltijd of in het weekend even thuis 
kunnen voelen, een plek om kansen te creëren door te groeien in hun in hun fysieke en mentale 
welzijn. Met structurele activiteiten hopen wij jongeren in Veendam met elkaar te verbinden. 

De activiteiten die wij in en rondom het pand willen ontplooien zijn: 
 
1. Inloopactiviteiten 
Twee keer per week willen we inloopactiviteiten voor jongeren tussen 12-19 jaar op 
donderdagavond en zaterdag organiseren. De activiteiten zijn dan: FIFA spelen, nagellakken, 
karaoke, pool, tafelvoetbal en/of andere spelletjes.  
 
2. Themagerichte workshops 
Twee keer per maand willen we thematische avonden organiseren met workshops op het gebied 
van talentontwikkeling, seksualiteit, financiën, social media en andere actuele onderwerpen.  
 
3. Muziek gerichte workshops 
In november 2021 willen we van start gaan met dj-workshops, hierbij kunnen we ook de 
Youthclub promoten als een plek waar de jongere ook buiten de workshops terecht kan voor 
koffie/thee en een luisterend oor. Hierdoor bevorderen we de duurzaamheid van ons  werk. We 
brengen jongeren samen en overbruggen verschillen. In de Youthclub is een muziekstudio en 
filmruimte met alle benodigde apparatuur en Afterbeat organiseert minimaal 6x per jaar een 
workshop met een professioneel artiest of vlogger. Daarnaast zullen lokale muzikanten worden 
betrokken vanuit ons netwerk om continuïteit te kunnen garanderen in de ontwikkeling van hun 
talent.  
 
4. Coffee Café  (werkbegeleidingstraject voor jongeren) 
We willen naast de workshops en inloopactiviteiten voor jongeren ook van betekenis zijn voor het 
winkelend publiek. Dit willen we doen door een Coffee Café. Het Coffee Café is een 
inloopactiviteit die niet alleen voor de jongeren is maar voor al het winkelend publiek. Deze 
activiteit zal gerund worden door jongeren die werkeloos zijn en een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt vanwege bijvoorbeeld een fysieke of verstandelijke beperking.  Vooral de jongeren 
die tussen wal en schip vallen. Jongeren die geen dagbestedingsindicatie hebben, geen pgb 
maar wel in een uitkeringssituatie zitten.  

We willen enkele dagen in de week ons nog te huren pand opstellen voor de Veendamse 
gemeenschap die in het pand een kopje koffie met iets lekkers kunnen komen nuttigen. Naast de 
koffie en het lekkers bieden wij veel gezelligheid. De koffie en het lekkers zullen worden verkocht 
ten behoeve van de Youthclub en de jongeren die actief zijn in het werkbegeleidingstraject. 
Binnen deze activiteit willen we de samenwerking zoeken met het UWV en lokale ondernemers 
zodat de jongeren ook door kunnen stromen van dit werk-leertraject naar een echte baan.  

Gezien er geen winstoogmerk is biedt dit een unieke win-win situatie:  De Veendammer 
gemeenschap heeft een gezellige plek om gezamenlijk een kop koffie te drinken. De jongeren 
leggen meer contact in hun eigen woonplaats waardoor de eenzaamheid vermindert. De 
jongeren worden begeleid en aangemoedigd in hun werkzaamheden zodat ze zelfverzekerder 
worden en groeien in hun identiteit. De jongeren vergroten hun netwerk en worden begeleid naar 
een baan in Veendam. 

5. Straatwerk 
Eén keer per week eveneens op de donderdagavond willen we ook met een aantal vrijwilligers 
jongeren op straat ontmoeten om zo in hun domein aanwezig te zijn 
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De onderlinge verbinding bevorderen 
Binnen al onze activiteiten zijn we gericht op het aangaan van verbinding. Wij geloven namelijk 
dat juist door verbinding mensen tot bloei komen en dat er mooie samenwerkingen tot stand 
kunnen komen. Onze ervaring is dat als mensen zowel goed in verbinding staan met zichzelf als 
de ander zij veel veerkrachtiger in het leven staan en veel pro-actiever gaan handelen.  

Bij verbinden hoort volgens ons ook dat wij de dialoog onder jongeren bevorderen waarbij wij hen 
uitdagen om het gesprek aan te gaan op diverse levensgebieden. Wij vinden het belangrijk dat 
gesprekken gevoerd worden over vrijetijdsbesteding, relaties,  school, werk en geloof en 
zingeving. We willen geen onderwerp uit de weg gaan.   

Met name de zingevingsvragen zijn voor ons belangrijk omdat vanuit onze ervaring positief en 
negatief gedrag veelal voortkomt vanuit levensopvattingen. Een simpel voorbeeld. Als iemand 
oprecht gelooft dat hij of zij niets kan, niets waard is zal deze persoon zich ook niet inzetten om 
iets van zijn leven te maken. Wij willen aandacht geven aan zingevingsvragen om zo de identiteit 
van de jongeren te versterken.   
 
De kracht van de dialoog over levensopvattingen 
Elk mens heeft levensopvatting en vanuit deze levensopvattingen vormt iedereen zijn eigen 
normen- en waardensysteem. De levensopvattingen samen met de normen en waarden die 
daaruit volgen vormen niet alleen de identiteit maar ook de wortels achter keuzes en gedrag. 
Voor lange tijd was het gesprek over levensopvattingen “not done”.  Deze behoorde, met name 
door invloed van het liberalisme in de jaren 90, tot het privédomein. Tegenwoordig komt men hier 
in onze optiek terecht op terug. De huidige beweging in de samenleving wordt meer gekenmerkt 
door een inclusieve benadering. Geloofs- en levensvragen mogen er weer zijn. Ze behoren tot 
het leven en tot de identiteitsvorming van jongeren. Geloofs- of levensopvattingen zijn zelfs 
enorm belangrijk omdat ze jongeren doel en richting geven en daarmee houvast.  
 
De algemene geaccepteerde theorie hieromtrent is dat gedrag voort komt uit een waardesysteem 
(values), het waardesysteem gevormd wordt door geloofs- en levensopvattingen (belief system) 
en dat mensen aan het denken worden gezet over deze levensopvattingen door inspiratie. 
Jongeren inspireren en uitdagen om de dialoog aan te gaan over hun levensopvattingen vinden 
wij enorm belangrijk. Natuurlijk geldt daarbij altijd dat dit moet gebeuren in een veilige setting 
waarin nooit levensopvatting mogen worden opgelegd en gesprekken mogen ook nooit leiden tot 
gedrag dat ten koste gaat van anderen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de levensopvattingen van 
extremisten.  
 
Het streven naar een inclusieve samenleving betekent dat ieders mening telt, er toe doet en 
gerespecteerd dient te worden. Een inclusieve samenleving is een tolerante samenleving die juist 
vraagt om een dialoog rondom zingevingsvragen. Waar de dialoog ontbreekt zien wij dat 
polarisatie het vacuüm vult en juist leidt tot extreme opvattingen. Extreme opvattingen ontstaan 
immers daar waar het normale gesprek over tegengestelde meningen niet meer gevoerd word of 
mag worden. Juist als mensen in eigen bubbels verkeren, waar ze alleen maar de mening van 
gelijkgestemde mensen horen nemen vooroordelen toe.  Niet meer in gesprek zijn betekent een 
voedingsbodem creëren van onbegrip en soms zelfs haat, discriminatie en extremistisch gedrag. 
Over het algemeen ontstaan deze laatste dingen juist uit angst voor het onbekende en gebrek 
aan verbinding. Het is daarom essentieel dat we streven naar open inclusieve samenleving waar 
alle vragen gesteld mogen worden. 
 
Hoe verbinding jongeren verder kan helpen 
 
Tijdens het jongerenwerk in Veendam hebben we ook andere verhalen gehoord van jongeren 
die door hun muzikale talent zijn gaan geloven in zichzelf en nu zelf artiest zijn. De 
desbetreffende jongen was aanwezig bij een van de lessen die we gaven op het voormalig 
Ubbo Emmius College. Simon hoorde er helaas niet helemaal bij. Maar thuis maakte hij Dance 
muziek en tijdens de show draaide de artiest zijn muziek. Een talent werd ontdekt! Hierdoor 
veranderde het aanzien van de jongen op school en groeide hij in zijn zelfverzekerdheid. 
Doordat hij de relatie met de artiest onderhield geloven wij dat dit enorm bijgedragen heeft aan 
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zijn identiteit en het geloof in zichzelf. Wij geloven dat met het jeugdcentrum wij een extra stap 
kunnen zetten door de jongere te verbinden met lokale jeugdwerkers die niet een keer per jaar 
op school zijn maar altijd te vinden zijn op een vaste plek in het centrum van Veendam. De 
plek waar jongeren in Veendam graag zijn! 
 

 

De integratie met onze overige activiteiten. 

 
Integratie met onze workshops op scholen 
Vanuit Afterbeat hebben we ruime ervaring met het verzorgen van inspirerende workshops op 
middelbare scholen. De bewuste keuze om de jongeren te inspireren door middel van EDM slaat 
enorm aan. EDM staat voor Electronic Dance Music. EDM is cultureel erfgoed geworden in 
Nederland. Het is erg populair onder jongeren in Nederland en vele jonge Nederlandse dj’s zoals 
Martin Garrix en Oliver Heldens toeren wereldwijd rond met hun muziek. Het merendeel van de 
leraren en scholieren die met ons een projectweek hebben gehad, zijn positief verrast om een 
connectie te zien tussen EDM en inhoudelijke zingevingsvragen. Aangezien muziek op zichzelf 
een universele taal is en onmiddellijk door jongeren wordt herkend, zien wij dat dit medium helpt 
om jongeren te motiveren om na te denken over sociale thematische onderwerpen wat aansluit 
op de bevordering van sociale competenties. Afterbeat gelooft dat zij door het bespreekbaar 
maken van zingevingsvragen een bijdrage levert aan wederzijds respect en de normen en 
waarden die spelen binnen verschillende levensbeschouwingen.  
 
Bij de workshops die op scholen in de regio van Veendam plaatsvinden zullen we steeds 
verwijzen naar onze Youthclub in Veendam.  
 
Een les in de  Dj-workshop is als volgt opgezet: 
 
5 Minuten: Introductie 
10 Minuten: Kort optreden artiest 
5 Minuten:  Korte geschiedenis van EDM 
30 Minuten: Jongeren gaan zelf aan de slag met muziek op laptops en de dj-tafel  
15 Minuten: Pauze  
20 Minuten: Afronden van mixes  
5 Minuten : Afsluiting 
 
De artiest en de coach zoeken muziek uit die past bij een van de thema’s. Tijdens de workshop 
laten we ook de leerlingen zelf mixen en dj’en. Tijdens de workshop stimuleren coach en dj de 
jongeren om hun emoties in de muziek te verwerken. Dit kan helend werken. Uiteraard zullen 
we de jongeren erop aan sturen meer hulp te zoeken als we merken dat er te veel los komt. 
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De thema’s die aan bod kunnen komen zijn: Angst, vooroordelen (Racisme), depressie 
identiteit,  seks & relaties, drugspreventie en veerkracht. 

 
Integratie met onze online community 
Gezien het scholenwerk een groter bereik heeft dan alleen de regio Veendam willen we bij de 
overige scholen verwijzen naar de online community die we vanuit de Youthclub willen 
vormgeven. 
 
Jeugdhulpverlening 
 
Vanuit Stichting Afterbeat willen we er zijn voor jongeren, naar hen luisteren en adviezen geven 
op levensvragen. Op het moment dat wij vermoeden dat er ernstige problemen zijn, willen wij de 
jongeren begeleiden naar professionele jeugdhulpverlening. Om dit in goede banen te leiden 
hebben we goed contact met de volgende organisaties die met ons meedenken en advies geven 
indien dat nodig is:  

Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
Deze speciale school kenmerkt zich volgens henzelf door: Goede onderwijskwaliteit, 
kindvriendelijke onderwijsvisie, Specialistisch onderwijs met gebruikmaking van de principes van 
mediërend leren, ruim opgezet netwerk van samenwerkingspartners, open communicatie en 
goede samenwerking met ouders/verzorgers en het het in praktijk brengen van gedeelde 
waarden: veiligheid, respect, samen leren, leren samenwerken, plezier. 
 
Compaen 
In Veendam valt het jongerenwerk onder Stichting Compaen en zij helpt jongeren met een 
hulpvraag in Veendam. Vanuit Afterbeat willen we niet gaan concurreren met het huidige 
jongerenwerk. Wij geloven dat partnership een beter alternatief is dan concurrentie en zullen in 
Compaen een gesprekspartner zoeken waarin we open communiceren.  

YFC-Jongerenwerk  
YFC is een organisatie met een hart voor jongeren. Zij werken wereld wijd al meer dan 75 jaar 
onder jongeren en niet zonder succes. Bart Folkers van YFC zal ons als jongerenwerker komen 
versterken.  
Fasering 
De weg naar het realiseren van onze doelstelling willen we in drie fasen gaan opbouwen: 

 
Voorbereiding (Fase 1): November 2020 – Augustus 2021 
Er wordt gestart met de fondsenwerving. Stichting Afterbeat gaat op zoek naar een geschikt pand 
in het centrum van Veendam en vraagt  benodigde vergunningen aan. Ook gaan zij om tafel met 
Compaen, de gemeente Veendam en de borgpartners CHOG en De Parelhoeve. De Parelhoeve 
heeft veel ervaring met het begeleiden van jongeren en kunnen ons helpen de juiste begeleiding 
te bieden en geschikte medewerkers en vrijwilligers voor het centrum aanleveren voor jongeren 
met meer complexe problematieken.  
 
Als er een pand gevonden is, zal er met hulp van vrijwilligers aan de slag gegaan worden met de 
inrichting van het pand. Ook zal er een promotiecampagne gestart worden. Hiervoor gebruiken 
we onze social media kanalen en het schoolwerk (afhankelijk van situatie rond Covid of en hoe 
dit doorgaat).  
 
Projectstart: (Fase 2): September 2021 – Oktober 2021 
In september 2021 start officieel het project door het openen van het Youthclub en koffiehuis op 
een feestelijke wijze. We zullen in eerste instantie drie momenten per week open zijn, te weten: 
donderdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond. In september/oktober volgen vrijwilligers 
en medewerkers ook een verplichte BHV-cursus. Wij willen ervaren mensen uit de zorg 
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betrekken om vanaf november 2021 dagbesteding aan te bieden. Onder het hoofdstuk 
medewerkers vindt u meer informatie over hen.  
 
Uitvoering (Fase 3): November 2021- December 2022 
In de derde fase zal er per kwartaal een tussentijdse interen evaluatie plaatsvinden. Hoe gaan de 
workshops, wat voor jongeren komen er, wat hebben de jongeren nodig. Ook zal er gekeken 
worden of we voldoende vrijwilligers hebben. 
 
De projectperiode 
De projectperiode loopt van 1 september 2021-31 december 2022. Na afloop van deze periode 
zal er een verslag worden uitgebracht naar de fondsen. Deze zal voor 1 juli 2023 naar de 
fondsen worden verstuurd.  

Promotie 
Ons bereik in de scholen is inmiddels al enorm groot waardoor we uit ervaring weten 
dat veel jongeren al van ons hebben gehoord voordat een projectweek in een school al 
begonnen is. Tijdens een projectweek zijn we actief in het voortgezet onderwijs in Veendam en 
geven we ook lunchconcerten met de artiesten in de school. Jongeren in Veendam kennen ons 
vanaf het moment dat ze beginnen op het voortgezet onderwijs. Aan het eind van elk 
schoolproject hebben we een concert waar we jongeren uitnodigen om te komen in Club Jinx, de 
lokale discotheek. Per jaar variëren de bezoekersaantallen tussen de 250-400 jongeren. We 
verwachten dat we hierdoor minimaal 40 jongeren kunnen motiveren ons op te zoeken in ons 
jeugdcentrum.   
 
Dit wordt een stuk lastiger als wij vanwege Covid geen schoolweek kunnen houden. Dan moeten 
wij andere manieren zien te vinden om de Youthclub en de workshops te promoten. Dit willen we 
doen door een sterke presence te creëren op social media. Afterbeat heeft op vele platforms een 
account en wil het aantal volgers en views sterk gaan opbouwen, door regelmatig te posten, 
Facebook Ads te gebruiken en via offline media zoals posters en flyers jongeren te attenderen op 
de kanalen.  
 
Afterbeat is actief op Instagram, Snapchat, YouTube, Twitch, TikTok, Facebook en Twitter. Dit zijn 
platforms die door jongeren veelvuldig worden gebruikt om in contact te blijven met elkaar. 
Daarnaast zal social media ons werk zichtbaar maken voor lokaal bestuur, fondsen en andere 
betrokkenen.    
 

Risicoanalyse 
Zoals aan elk project zijn er ook aan dit project enige risico’s verbonden. In het schema hieronder 
staan de belangrijkste op een rij met tevens een plan om die risico’s zou klein mogelijk te 
houden. 
 
Krachten Aandachtspunten 
! Er is al 7 jaar relaties opgebouwd met 

jongeren vanaf 12 jaar in het voortgezet 
onderwijs.  
! Medewerkers hebben relevante opleidingen 

en ervaring in de jeugdzorg 
! We beginnen klein maar streven naar groei 
! Goede relatie met de lokale school.  
! Locatie zit op de plek waar jongeren zijn 
! Onze organisatie heeft al veel vrijwilligers 

waardoor de kosten laag zijn.  
! Partnership met ervaren jongerenorganisatie 

op het vlak van jongerencentra.  

! Ontwikkelen van expertise op het gebied van 
werkbegeleiding van (gedemotiveerde) 
jongeren en het opzetten van bijbehorende 
trajecten voor hen.   
 
! Bij groei moet er meer budget gezocht 

worden voor professionele medewerkers. 
 
! Bij groei van het schoolprojecten moet er 

extra personeel aangenomen worden. Hier 
moet financiering voor gevonden worden.  
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Kansen Bedreigingen en tegenmaatregelen 
! Goedkope locatie mogelijk door leegstand 

centrum. 
  
! Er is veel enthousiasme over de community 

versterkende activiteiten die wij beogen. 
 
! Door onze samenwerking met onze Britse 

partner (en artiesten) kunnen we ook hun 
online lessen en workshops gebruiken.  

! Covid-19 houdt lang aan, waardoor plannen 
op de lange baan dreigen te worden 
geschoven. 
 
! We kunnen gezien worden als concurrerend 

door de initiatieven op het gebied van 
jongerenwerk vanuit gemeente Veendam. 
 
Tegenmaatregel: We zoeken de relatie met 
deze initiatieven en waar mogelijk proberen 
we samen te werken. 
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Medewerkers 
Bij dit project zijn, naast de diverse vrijwilligers zijn de volgende drijvende krachten betrokken bij 
dit project. 
 

 
Alko Stoel 
Als directeur van Stichting Afterbeat is Alko nauw betrokken bij de 
activiteiten die de stichting ontplooit. Alko heeft een hart voor 
jongeren en wil met EDM de jongeren bereiken. Voordat hij voor de 
stichting aan de slag ging heeft Alko gewerkt in de GGZ als 
begeleider bij het Brederohuys in Winschoten en zorgboerderij de 
Parelhoeve. Hij heeft veel ervaring met jongeren met een licht 
verstandelijke beperking en jongeren die hulp nodig hebben bij het 
zelfstandig kunnen leven. 
 
In 2010 heeft Alko Stichting Afterbeat Veendam opgericht om met 
EDM thema’s bespreekbaar te maken die onder jongeren leven: 

angst, depressie, er niet bij horen, seksualiteit etc. Inmiddels is er ook een Schotse afdeling van 
de stichting en heeft Alko bijna 3 jaar met zijn gezin gewoond en gewerkt in Schotland. Recent is 
hij teruggekeerd naar Nederland om bij Afterbeat Nederland aan de slag te gaan met dit project 
en de scholentour.  
 

Joran Blokzijl 
Joran werkt momenteel als penitentiaire inrichtingswerker bij de 
gevangenis in Veenhuizen. Daarvoor was hij werkzaam bij Defensie in 
diverse functies, waaronder Sensor Operator bij de Koninklijke 
Landmacht.  
 
Joran heeft ook enkele jaren ervaring in de zorg en heeft in zijn 
vrijwilligersfuncties onder andere een tienergroep begeleid en was tussen 
2015 en 2020 Safety Manager bij Volleyfest/Zion, een sport- en 
muziekfestival op vakantiepark de Sikkenberg in Onstwedde (Groningen).  
Bij Afterbeat is Joran vrijwilliger in het kernteam en zal hij zich bezig gaan 
houden met de begeleiding van de jongeren die naar het centrum komen.  
 
 

Dhr. J. Berghuis 
Dhr. J. Berghuis is secretaris van Stichting Afterbeat. Daarnaast werkt hij sinds 2006 bij het Leger 
des Heils en heeft daar verschillende functies uitgeoefend. Zo is hij op dit moment maatschappelijk 
werker en gezinscoach waarbij hij complexe gezinssituaties begeleidt. Daarnaast heeft hij ruime 
ervaring in het begeleiden en opzetten van dagbesteding bij het Leger des Heils in de provincies, 
Groningen, Friesland en Drenthe. Omdat het Leger des Heils veel samenwerkt met de gemeentes 
en provincie is Jaap goed op de hoogte van de procedures en protocollen rondom het opzetten 
van dagbesteding en werkbegeleiding. Als stichting kunnen we zijn advies vragen op dit gebied.  
 
Voor hij bij het Leger des Heils kwam werken is hij groepsleider geweest bij jonge gedetineerden 
tussen 12 en 18 jaar in Veenhuizen bij Poortje Jeugdgevangenis. Ook is hij geregistreerd in het 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg. 
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Begroting en dekkingsplan  
De begroting voor 2020-2021 ziet er als volgt uit: 

Benodigdheden Bedrag in euro’s 
Huur pand  €           15.600  
Aanschaf inboedel en koffieapparaat  €             7.500  
Vrijwilligersvergoeding  €               500  
Projectbegeleiding (schrijven plan, fondsen aanschrijven, advies)  €             3.600  
Verzekeringen en vergunningen  €               500  
Promotie (Facebook advertenties, flyers, persberichten)  €               500  
Kosten producten (koffie en snacks)  €             4.000  
Kosten Dj-set en laptops  €             7.000  
Onvoorziene kosten  €             2.000  
Vergoeding projectwerker (15 maanden – 16 uur p/week x 30 euro per uur)  €           28.800  
Totaal  €           70.000  
  
Inkomsten Bedrag in euro’s 
Donateurs en eigen inleg  €          10.000  
Opbrengsten verkoop Coffee Café  €          10.000  
Fondsen  €          50.000  
Totaal  €          70.000  

 
Toelichting Begroting  
Een belangrijke toelichting die wij op deze begroting willen geven is dat er naast de projectwerker 
die op de begroting staat er daarnaast ook nog de initiatiefnemer is. De initiatiefnemer is de 
drijvende kracht achter dit project en het werk op de scholen. Gezien hij internationaal opereert 
(Amerika en Schotland) wordt in zijn salaris voorzien door persoonlijke donateurs en 
internationale fondsen uit die landen. Zijn kosten drukken niet op de begroting in Nederland. 
Hiermee is de basis bezetting afgedekt.  Echter in verband met de opstart van dit project is er 
dusdanig meer werk te verzetten, dat we een extra kracht willen betrekken voor 20 uur per week. 
Gedurende de projectperiode willen we kijken of we de middelen kunnen vinden om ook 
duurzaam in zijn kosten te voorzien. Denk daarbij aan vriendenkring, inkomsten uit het Coffee 
café, sponsorbedragen, etc. Vanwege de opstart van het Youthclub zal het eerste jaar rond de 
70% van de inkomsten uit fondsenwerving moeten komen. De verwachting is dat we dit in de 
jaren daarna kunnen afbouwen. In ieder geval zullen de kosten dan stukken lager zijn omdat veel 
kosten te maken hebben met de opstart van het project.   
   
Dekkingsplan 
Om het project te laten slagen zullen we diverse fondsen gefaseerd aan gaan schrijven. De 
fondsenlijst zal per ronde als los document verstrekt worden. Mocht een fonds onverhoopt niet 
toe kennen dan zullen wij nieuwe fondsen aanschrijven. Mocht dit tevens tegenzitten dan zullen 
we een aangepaste begroting indienen en het project in afgeslankt en gefaseerd gaan 
vormgeven (bijvoorbeeld door de aanschaf van de dj’s set en laptops uit te stellen). Dit heeft niet 
onze voorkeur omdat het project qua uitvoering belemmert. Nu gaan we daar voor nu ook nog 
niet vanuit dat dit nodig zal zijn.   
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Contact 
 Stichting Afterbeat 
 

Beneden Westerdiep 85B 
      9645 AG Veendam 

 +31 6141 99650 
 

info@stichtingafterbeat.nl 
 

 afterbeatenterprise.nl / www.stichtingafterbeat.nl  

 NL60RABO0158531604 

 
Contactpersoon is de heer Alko Stoel.  
 

alko.stoel@afterbeat.org.uk 

+31 6141 99650 
 
 
 


