Samenvatting

In de
opwaartse
spiraal
een onderzoek naar
de toegevoegde waarde van
de jeugdhulporganisatie
Upcycle Connection

“Ze hadden niet verwacht dat het een succes zou worden. Ze krijgen
een boost. Dit kunnen ze ook toepassen op hun studie. Ze merken dat,
als ze hun best doen, ze succes kunnen hebben.” – Dansexpert van
Upcycle

Het lukt niet iedereen om zomaar een eigen plek in de samenleving te veroveren.
Voor een groep kwetsbare jongeren in Amsterdam blijft het zoeken: is er wel plek voor
mij? Upcycle Connection begeleidt de jongeren naar een positiever zelfbeeld.
Hiervoor moeten de jongeren zichzelf eerst opnieuw uitvinden; niet meer hangen op
straat, geen rotzooi meer trappen of tot laat in de coffeeshop zitten. Wel sporten,
schaken, gezond eten, dansen en doelen stellen. Jongeren volgen een geïntegreerd
programma met een holistische filosofie om ‘mind, body and soul’ te ontwikkelen.
De jongeren komen via het onderwijs, de reclassering of andere jeugdhulporganisaties
binnen. De samenstelling van het programma daagt jongeren uit om onder strenge
maar geduldige begeleiding buiten hun ‘comfort zone’ te stappen. Dat moet zorgen
voor meer discipline, meer zelfvertrouwen en een betere fysieke ontwikkeling. Upcycle
is hulpverlener, stageplek en buurthuis inéén.
De organisatie heeft toegevoegde waarde door haar holistische filosofie waarmee ze
jongeren integrale ondersteuning biedt op verschillende leefgebieden. Upcycle gaat
hierin ver. Haar jeugdwerkers gaan doortastend te werk en leveren een substantiële
bijdrage aan het welbevinden van haar jongeren.
Hoe hebben we dit onderzocht?
Avance Impact heeft gedurende de maanden maart tot en met juni 2018 onderzoek
gedaan naar de toegevoegde waarde van de Upcycle aanpak. We identificeerden
een aantal sterke werkzame elementen in de Upcycle-werkwijze. Daarnaast zoomden
we in op kenmerken en herkomst van de doelgroep. Tenslotte hebben we onze blik
gericht op het netwerk waarin Upcycle opereert. En hoe de organisatie zich
daarbinnen onderscheidt ten opzichte van andere aanbieders.
Op de volgende pagina lees je een onderdeel van hoofdstuk 2: ‘welke kenmerken
typeren de doelgroep van Upcycle?’ De bevindingen zijn tot stand gekomen door het
doen van interviews met jongeren, een focusgroep met jongerenwerkers en
dossieranalyses.
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Koppeling gedrag en problematiek

Vermijd- en uitstelgedrag

De jongvolwassenen die Upcycle begeleidt, zijn tussen de 16 en 28 jaar en zijn
verschillend in achtergrond, persoonlijkheid en levensfase. Desalniettemin komt uit
ons onderzoek een aantal kenmerken naar voren dat deze doelgroep kenschetst.
Hieronder gaan we iets dieper in op de koppeling tussen een aantal
gedragskenmerken van de jongeren en de problematiek die daarachter schuilt.

Het merendeel van de jongeren heeft bij binnenkomst geen duidelijk carrièrepad of
doel voor ogen. Enkelen hebben grote ambities in sport en entertainment. Een
gebrek aan zelfkennis maakt deze ambities soms onrealistisch. Een gedeelte van
hen mist het zelfvertrouwen om initiatief te nemen en vol te houden bij afwijzing.
Deze jongeren krijgen weinig positieve bekrachtiging vanuit hun eigen sociale
omgeving. De ervaring van succes is hierdoor schaars. Een kans op vernedering of
falen wordt zoveel mogelijk vermeden. Eer -en schaamtegevoeligheid ligt hieraan
ten grondslag; een neveneffect hiervan is dat deze groep nieuwe uitdagingen uit
de weg gaat. Dit resulteert in vermijd- en uitstelgedrag of opstandigheid.

Achtergrond
Het merendeel van de jongeren loopt stage bij Upcycle en heeft mbo-niveau 1, 2 of
3. Sommigen volgen hun opleiding met redelijk succes. Een deel heeft moeite om in
het reguliere onderwijs mee te komen of zit dicht tegen schooluitval aan . De
meerderheid heeft een migratieachtergrond. Een klein gedeelte van de groep komt
uit de top-600 overlast gevende jongeren in Amsterdam.

Negatief zelfbeeld
‘De meesten hebben een negatief zelfbeeld. Ze zijn met van alles en nog wat bezig;
drugs en kleine criminaliteit.’ Een laag zelfbeeld lijkt de kiem van de zwaardere
gedragsproblematiek. Deze jongeren weren zich hiertegen door een
verdedigingslinie op te trekken; ze vergroten het ego, hetgeen tot uiting komt in
machogedrag (vooral bij jongens) en ontremd gedrag (vooral bij de meiden).
Anderen nemen juist een gesloten, non-communicatieve houding in. Vooral deze
tweede groep stelt zich moeilijk open naar anderen. Beiden groepen neigen te
blokkeren buiten de eigen vertrouwde, sociale omgeving.

Wantrouwen
Veel jongeren staan wantrouwig tegenover overheid(sambtenaren) en
professionals. Ze hebben een ‘ik-tegen-de wereld-mentaliteit’. Deze jongeren zijn
eerder streetwise dan schoolsmart. Ze maken een snelle inschatting van iemands
sociale achtergrond, status en weerbaarheid. Onbekenden worden getest.
Meewerken doen ze pas als ze je het ‘gunnen’. De gun-factor ontstaat alleen
wanneer je oprechte interesse voor en betrokkenheid bij hun leefwereld toont.

Beperkt sociaal netwerk
Een deel van de jongeren heeft een getroebleerde relatie of geen relatie met de
ouders. Dit zorgt ervoor dat ze sociale binding vooral buiten het ouderlijke huis
zoeken. Hun netwerken liggen letterlijk op straat. Hun socialiseringsproces is vooral
peer-to-peer en loopt via sociale media-, sport-, buurt- en schoolcontacten. Een
gebrek aan cultureel en sociaal kapitaal maakt het voor hen lastig om een goede
aansluiting te vinden met mensen en organisaties die zich hierbuiten bevinden. Deze
jongeren zijn zoekend naar voorbeelden die bij hun belevingswereld en ambities
aansluiten.

Gebrek aan dagelijkse structuur
Enkele jongeren hebben flinke schulden. Ze kiezen voor snelle oplossingen om
hieraan te ontsnappen. Verslavingsproblematiek ligt bij sommigen op de loer of is al
aanwezig. Door een korte aandachtspanne en concentratieproblemen vinden ze
het lastig zich te focussen op bezigheden die niet gericht zijn op directe
behoeftebevrediging. De afwezigheid van dagelijkse regelmaat, middelenmisbruik
of slechte voeding maakt dat sommige jongeren lethargisch of ongeïnteresseerd
kunnen overkomen. Het grootste gedeelte heeft moeite zich naar een dagelijkse
structuur te vormen.

“Het is een stageplek voor onze jongeren die nog erg in het straatleven
zitten. Jongens die net aan blijven haken maar waarvoor er niet veel
voor nodig is om af te drijven richting de straat.” – mentor
doorverwijzende organisatie

