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Rapportage | Jeugdland stadsdeel Oost
Jeugdland Diezerpoort was dit jaar van maandag 8 augustus t/m vrijdag
19 augustus. Op twee verschillende locaties werden drie dagen lang activiteiten
georganiseerd, namelijk de Bewonerswerkplaats aan de Radewijnsstraat 4
en in Park Hogenkamp. Het thema dit jaar was ‘Back to the future’.
Samenwerking met collega’s
Jeugdland werd georganiseerd en gecoördineerd door de
jeugdwerker en een jongerenwerker uit team stadsdeel
Oost. De overige collega’s van team Oost - bestaande uit
opbouwwerkers, contactmedewerkers en individueel jongerenwerker - stonden klaar om mee te denken over de doelen en de inhoud. Dit evenement kwam dan ook geregeld
terug op de agenda van het teamoverleg. In de uitvoering
hebben verschillende collega’s geholpen en Jeugdland was
ook voor hen een moment om te netwerken en een relatie
op te bouwen met de wijkbewoners.

Begeleiding & vrijwilligers
Naast ondersteuning van collega’s was er ook dit jaar weer
hulp vanuit een groep vrijwilligers. Van de vrijwilligers die
vorig jaar hielpen waren de meesten nu ook weer beschikbaar. Daarnaast waren er nog een aantal jongeren en
andere wijkbewoners die hun bijdrage wilden leveren. Ook
waren er een aantal wijkbewoners op de dag zelf aanwezig
die hun steentje wilden bijdragen.
Tijdens Jeugd- en Jongerenland in stadsdeel Oost hebben
de vrijwilligers diverse taken opgepakt. Zij begeleidden de
activiteiten of ondersteunden ons bij de catering of klusjes.
Er hebben in totaal 18 verschillende vrijwilligers geholpen
met Jeugdland. Zij kwamen allen uit Zwolle en de meesten
uit de wijk Diezerpoort. De leeftijd van de vrijwilligers lag
tussen de 14 en 55 jaar. Na Jeugdland is er een evaluatie
geweest met alle vrijwilligers om te kijken welke verbeterpunten er zijn voor volgend jaar en is er afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd.

Programma
Dit jaar stonden er twee weken lang verschillende events centraal. Het programma is samengesteld in overleg met vrijwilligers
en jongeren uit de wijk. Er werd gekozen voor twee locaties die bekend zijn bij de jeugd. Dit zorgde voor duidelijkheid en gaf
een vertrouwd gevoel.
Met het thema ‘Back to the future’ wilden wij terugblikken naar de tijd voor de corona-maatregelen toen alles georganiseerd
kon worden zonder restricties. Dit jaar vielen deze maatregelen weg en daardoor kregen we de kans om weer ‘ouderwets’
events te organiseren en daar refereerde we dan ook aan in een versie waarbij de leukste activiteiten weer terugkwamen,
maar dan in XXL-versie.
Van alle events viel het waterspektakel het meest in de smaak. Met een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen,
wat het één groot feest in park Hogenkamp. We hadden dan ook een fantastisch middel tot onze beschikking met een
opblaasbare zeephelling die eindigde in een groot bad. Gelukkig was de temperatuur ook ideaal met zo’n 25 graden.
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Datum

Event

Locatie

Deelnemers

maandag 8 augustus

Burgers & bingo

woensdag 10 augustus

Jachtseizoen XXL

vrijdag 12 augustus

Game café XXL

22

maandag 15 augustus

Waterspektakel

64

woensdag 17 augustus

Battle Arena

vrijdag 19 augustus

Sutu Festival

29
Bewonerswerkplaats

Park Hogenkamp

26

28
26
195

Totaal

In totaal hebben er dit jaar 195 jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar deelgenomen aan Jeugdland. Dit aantal lag lager dan de
voorgaande jaren, doordat Jeugdland nu twee weken duurde, in plaats van drie weken. Daarnaast hebben wij het afgelopen
jaar ook meer geïnvesteerd in projecten op maat (zoals Vuurkracht Junior) en het individuele contact. Hierdoor hebben wij
kinderen en jongeren grote(re) stappen zien maken in hun ontwikkeling (sociaal-emotioneel, mentaal, cognitief), maar was er
ook iets minder ruimte voor groepsgerichte activiteiten. Daardoor was het bereik met de activiteiten van het jeugdwerk iets
minder groot, maar kwalitatief is het sterker neergezet.
In totaal kwamen er 38 jongeren vanaf 13 jaar. Dit waren veelal jongeren die al langer bij ons bekend zijn. Wij zien ook steeds
vaker dat zij eerst meededen als deelnemer, maar langzamerhand meer verantwoordelijkheid willen nemen en de vrijwilligers
van de toekomst zijn. Zij kennen de buurt ook goed en hebben vaak een leuke klik met de andere kinderen.
Daarnaast zijn er dit jaar ook veel ouders en buurtbewoners bereikt. Zij bleven bijna elk event er de hele tijd bij en maakten
graag een praatje. Er werd ook bewust aandacht gegeven aan het contact met hen, zodat niet alleen de kinderen gehoord en
gezien werden. De sfeer was dan ook goed en gezellig. Er zijn geen noemenswaardige conflicten geweest en de jeugd voelde
zich veilig tijdens de events.

De resultaten en effecten
•	Er is een diverse groep van kinderen en jongeren bereikt door middel van
uitdagende, sportieve, maar ook leerzame activiteiten.
•	Er zijn nieuwe contacten gemaakt met wijkbewoners en de relaties met
diegenen die al bekend waren zijn versterkt.
•	Jeugd- en Jongerenland Oost heeft bijgedragen aan een positief en veilig
pedagogisch buurtklimaat in Diezerpoort.
•	Er is inzichtelijk gemaakt welke kinderen en jongeren extra aandacht nodig
hebben en/of wie ondersteuning nodig heeft.
•	Het samenbrengen van buurtbewoners uit verschillende wijken op een
centrale plek in de wijk had een positief effect op de sociale cohesie in zijn
geheel. Er was samenhang en geen sprake van conflicten.
•	Een steeds grotere groep kinderen en jongeren die in zicht zijn willen hun
verantwoordelijkheid dragen en participeren binnen het organiseren van
een uitdagend aanbod in de wijken in Oost. Dit is een verdienste van jaren
investeren door werkers van Travers Welzijn die inmiddels een bekend
gezicht voor hen zijn.

Foto: Leah Kreiter
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Rapportage | Jeugdland stadsdeel Midden
Kinderen kwamen uit verschillende stadsdelen/wijken waaronder
Kamperpoort, Dieze-West, Assendorp, Indische buurt, Holtenbroek en
Zwolle-Zuid. Ouders gaven aan dat in stadsdeel Midden het aanbod, de
eigen bijdrage en de kleinschaligheid de doorslag gaf om deel te nemen.
Ook de structuur en de individuele aandacht die kinderen kregen werd erg
gewaardeerd.
Het aantal deelnemers was lager dan andere jaren. Dit werd
vanuit de vrijwilligers niet als negatief ervaren. Hierdoor
hadden we veel meer contact en aandacht voor de individuele kinderen. Een Vrijwilliger gaf aan ‘ik ken nu alle namen van
de kinderen’. Dit had ook een positieve invloed op de sfeer
die de hele week ontspannen was zonder veel escalaties op
gedrag, zowel individueel als op groepsniveau. Door de vele
kinderen met een “stickertje” is dit ook prettiger, vrijwilligers
kunnen de kinderen dan beter ondersteunen en vervelende
situaties voorkomen.

meer present zijn in de wijken en investeren in contacten
met ouders.

Dit was minder dan voorgaande jaren. Een groep kinderen
is nu na corona in de tienerleeftijd waardoor de ouders niet
meer meehelpen als vrijwilliger. Er zijn een aantal nieuwe
vrijwilligers betrokken die in het nieuwe jaar graag willen
deelnemen in de werkgroep. Na de corona periode is het
merkbaar dat we extra moeten investeren in de betrokkenheid van ouders en buurtbewoners. Oproepen op sociale
media helpen niet. Mensen direct vragen wel, dit betekent

De werkgroep is afwachtend en heeft sturing nodig van de
jeugdwerker en het bestuurslid van STRIK. Mensen geven aan
wel te willen helpen en meedenken, maar vinden het lastig
om zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen. Hier zit zeker
wel groei in met de nodige ondersteuning en de investering
in contacten.

Jongeren van 13 jaar en ouder helpen graag bij activiteiten
van het jeugdwerk. Zeker de jongeren die zelf altijd deel
hebben genomen aan de activiteiten van het jeugdwerk.
Ze beïnvloeden elkaar positief en geven aan ook niet veel
anders te doen. Ze hebben wel nodig dat het duidelijk is wat
er van hen verwacht wordt. Ze worden ondersteund door de
jongerenwerker uit het stadsdeel.

Programma

Tops

Er is dit jaar niet gekozen voor een centraal thema. Er werd
gezamenlijk geluncht in het wijkcentrum. De lunch en al het
overige eten en drinken werd gesponsord door de Jumbo,
Albert Heijn en Sligro.

-	Aantal kinderen was minder maar dat had een positieve
uitwerking op de sfeer en de groepsdynamiek tijdens de
gehele week. Kinderen krijgen daardoor de passende
aandacht en ervaren de week als een feestje. (kregen we
terug van ouders, kinderen en vrijwilligers) Kleinschaligheid wordt dus als positief ervaren.
-	Er hebben weinig tot geen ruzies of opstootjes plaats
gevonden tussen kinderen en vrijwilligers.
-	Nieuwe ouders sluiten aan bij de voorbereiding en
uitvoering voor Jeugdland in 2023
- Wisselende en passende activiteiten

Aantal dagen en tijden:
zondag (opbouwen)
maandag t/m woensdag
donderdag		
vrijdag			

14:00 – 17:00 uur
10:00 – 14:00 uur
18:30 – 21:00 uur
09:00 – 16:00 uur

Maandag

Er zijn hutten gebouwd, er was een creatieve activiteit
voor kinderen en een plek waar kinderen even rustig een
boekje konden lezen of een spelletje spelen.

Dinsdag

Vossenjacht, broodjes bakken, timmeren aan de hut,
creatieve activiteiten.

woensdag

Stormbaan, voetbaltoernooi, creatieve workshop,
broodjes bakken en popcorn maken. Aan het einde van
de dag zijn de hutten weer afgebroken en afgevoerd. RTV
Focus kwam voor een film en interviewde de kinderen.

Tips
-	Investeren in de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
van ouders en vrijwilligers waardoor Jeugdland minder
professionele ondersteuning nodig heeft. Met als doel dat
de participatie en de inzet van talenten van vrijwilligers
groter worden.
-	Hutten bouwen; het wordt lastiger om goed hout te
vinden om de hutten te bouwen. Hout is voor bedrijven
een dure grondstof die steeds meer hergebruikt wordt,
en ook handel is. Volgend jaar gaan we kijken naar andere
manieren om hutten te bouwen.

Betrokkenen
Deelnemende kinderen - weekkaart

Aantal
25

Bekijk de video

donderdag
Foto: RTV Focus

Vrije dag voor ouders en kinderen. In de avond is er met
de hulpleiding gesupt op de stadsgracht in Zwolle. Dit was
voor hen de beloning omdat ze de hele week geholpen
hebben.

vrijdag

Afsluitend uitje naar Dinoland.

Deelnemende kinderen - dagkaart

6

Vrijwilligers

16

Hulpleiding (jongeren)

11

Werkgroep

6
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Rapportage | Jeugdland stadsdeel Zuid
Jeugdland vond plaats in de laatste week van de zomervakantie:
van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus. Tijdens deze
vijf dagen kon de jeugd uit Zwolle-Zuid meedoen met activiteiten.
Locaties
•	Op Wijkboerderij de Schellerhoeve was er van maandagochtend tot en met vrijdagochtend een kleuterprogramma voor kinderen tussen de 4 en de 6 jaar oud. Er werd
geknutseld, op een springkussen gesprongen, hutten
gebouwd van lakens en veel buiten gespeeld. Als afsluiter
van de week kwam Zoë Zingt langs om met de kinderen
muziek te maken.
•	Op Wijkboerderij de Schellerhoeve was er van maandagmiddag tot en met vrijdagmiddag een jeugdprogramma
voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar oud. Hier werd
wederom een gevarieerd programma aangeboden met
diverse activiteiten/workshops.
•	Bij Jongerencentrum ReZet was er op de dinsdag- en dondermiddag een tienerprogramma voor tieners tussen de
10 en de 14 jaar oud. Hier werden twee activiteiten aangeboden, één muzikale activiteit en één sportieve activiteit.

Samenwerking met collega’s
Jeugdland Zwolle-Zuid is georganiseerd met hulp van een
grote groep vrijwilligers. De coördinatie was in handen van
de jeugdwerkers van Travers Welzijn. De jeugdwerker kreeg
ondersteuning van verschillende collega’s uit team Zuid. In
samenwerking met een aantal ervaren vrijwilligers werden
verschillende onderdelen georganiseerd en in de week zelf
gecoördineerd. Iedereen heeft op verschillende gebieden
ondersteund, zoals; activiteiten begeleiden, vrijwilligers begeleiden en organisatie.

Begeleiding en vrijwilligers
Zoals hierboven beschreven werd Jeugdland niet alleen door
medewerkers van Travers Welzijn, maar ook door een grote
groep vrijwilligers ondersteund. Elk programmaonderdeel
had één of twee coördinatoren. In totaal waren er 8 verschillende programmaonderdelen en 9 coördinatoren. Met de coördinatoren zijn vooraf aan Jeugdland meerdere overleggen
geweest om alles omtrent de verschillende programma-onderdelen af te stemmen. Vanaf februari tot augustus zijn
deze mensen elke maand één keer bij elkaar gekomen onder
leiding van de jeugdwerker om alle onderdelen te organiseren. Aandachtspunten lagen op de eerste keer Jeugdland
met 400 kinderen per dag na twee corona-edities.

De coördinatoren werden bij hun onderdeel ondersteund
door andere vrijwilligers. In totaal zijn er per dag op Jeugdland gemiddeld 30 vrijwilligers geweest. In totaal zijn er 46
vrijwilligers gedurende de hele week aanwezig geweest. Bij
deze 46 zaten ook meerdere stagiaires vanuit het jeugd/jongerenwerk, maatschappelijke stagiaires en snuffelstages.
Kijkend naar de verdeling qua leeftijd was de grootste groep
vrijwilligers onder de 20 jaar. De grootste groep is woonachtig in Zwolle. Wat opviel is dat de vrijwilligers van voorgaande
jaren weer nieuwe vrijwilligers met zich meebrachten. Na
afloop was er veel enthousiasme en trots merkbaar bij de
vrijwilligers en gaven ze aan er de volgende editie weer graag
bij te willen zijn. Als afsluiter en bedankje is er aan het eind
van de week met elkaar gegeten en hebben we de avond
afgesloten met een kampvuur. Alle vrijwilligers hebben als
dank nog een kaart met groepsfoto gekregen.
Na afloop heeft er een evaluatie plaats gevonden met alle
coördinatoren, waarbij alle aspecten van Jeugdland zijn
besproken. Dit was een positieve bijeenkomst waarin een
aantal organisatorische verbeterpunten naar voren kwamen.
Overall was Jeugdland 2022 volgens alle coördinatoren een
geslaagde week geweest.
Zowel voor de coördinatoren (leeftijd 23 – 55 jaar) als voor de
andere vrijwilligers (12 – 60 jaar) was het erg prettig om in de
zomerperiode een week te hebben waarin zij actief ergens
aan deel konden nemen. Wat opviel is dat de vrijwilligers
(met name leeftijd tussen de 13-16 jaar) er erg naar uit hebben gekeken en het hele jaar door contact hebben gehouden
met elkaar.
Iedere vrijwilliger is ingezet op zijn/haar talenten, dit werd
gedurende de week positief gestimuleerd vanuit de coördinatie. Naast de evaluatiepunten vanuit de vrijwilligers en
coördinatoren kwamen er meerdere positieve geluiden van
ouders uit de wijk. Ze waren erg tevreden met de organisatie
en waren blij met de enthousiaste reacties van hun kinderen
op Jeugdland.

Programma
Tijdens Jeugdland Zuid 2022 was er een wisselend programma. Er waren dagelijks vaste activiteiten en per dag werden
er verschillende workshops/activiteiten aangeboden om het
voor de kinderen gevarieerd en interessant te houden. In de
activiteiten is geprobeerd om zo veel mogelijk de verschillende talenten van de kinderen te stimuleren. Vaste activiteiten
die op meerdere dagen aangeboden werden waren:
• Kleuterprogramma
• Springkussens
• Creatief programma (elke dag 3 andere knutselwerkjes)
• Pannakooi en buiten spelletjes
• Buiten koken
• Hutten bouwen
• Chill-hoek
• Schmink
•	Eten en drinken vanuit de keuken en verkooppunt
(snoep, groente, fruit en ijs)

Naast de vaste dagelijkse activiteiten waren er per dag
verschillende workshops en activiteiten. Deze activiteiten
werden begeleid en/of georganiseerd door verschillende
partners (Stadkamer Zuid, JP de Kam, Tebbe Bonder,
Nobanovi, Pavarini en dansschool Bruinewoud).

Programma per dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Circusspeelplaats

Reptielen dag
Leren programmeren
Kinderschrijver
Workshop schrijven

Huifkar tocht
Photobooth
Kinderschrijver
Workshop schrijven

Workshop tiktok
dansen

Leren vuurspuwen
Talentenjacht

Kaartverkoop
Dit jaar was weer de eerste editie dat er 400 kinderen per
dag konden deelnemen aan Jeugdland Zuid. Er zijn op 4 dagen voorverkoopmomenten geweest op de wijkboerderij de
Schellerhoeve (juni en augustus). Er is bewust gekozen voor
voorverkoop zodat we ons goed konden voorbereiden en om
te voorkomen dat er veel lange rijen ontstaan tijdens de start
van Jeugdland.
Voor het kleuterprogramma waren er twee programma’s om
aan deel te nemen namelijk; maandag, woensdag en vrijdag
of dinsdag, donderdag en vrijdag. Per programma konden er
25 kleuters meedoen, met een totaal van 50 kleuter gedurende de week. Voor het tienerprogramma was er een limiet van
20 plekken voor beiden dagen.
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Aanwezigen per dag
Maandag
Jeugd

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

350

345

320

341

299

Kleuters

25

20

25

20

48

Tieners

x

15

x

25

x

BSO (Zalmkolk,
Provincieroute
en Schellerpark)

x

59

x

x

x

Resultaten en effecten Jeugdland Zuid

Deelname aan Jeugdland via Stichting Meedoen
Dit jaar was het doel om deelname aan Jeugdland mogelijk
en haalbaar te maken voor alle gezinnen in Zwolle-Zuid.
Speciaal voor de gezinnen die in financiële krapte leven. Deze
gezinnen proberen wij het gehele jaar in beeld te krijgen.
Vanuit Stichting Meedoen is er een bedrag beschikbaar
gesteld van €400. In totaal konden hierdoor 20 kinderen
meedoen (inclusief 50 muntjes voor de gehele week).
Vanuit ons eigen netwerk hebben wij 6 kinderen mee kunnen
laten doen via deze regeling. In totaal zijn er 19 kinderen
ingeschreven via deze regeling. De overige kinderen werden
vooral via het Sociaal Wijkteam en Stichting JP van de Bent
aangemeld. Er werd van tevoren op verschillende kanalen
gecommuniceerd dat dit een optie was en er werd goed
gebruik van gemaakt.
Naast deze regeling kreeg iedere vrijwilliger voor iedere dag
dat ze kwamen helpen een gratis dagkaartje voor een kind. Op
deze manier hebben ook veel kinderen kunnen aansluiten.

•	Kinderen hebben grenzen verlegd, zijn uitdagingen aangegaan, nieuwe contacten zijn gelegd, het sociaal netwerk is
vergroot en er is vooral veel plezier beleefd.
•	Kinderen hebben spelenderwijs nieuwe leerervaringen
opgedaan en talenten ontdekt.
•	Vrijwilligers hebben onderling nieuwe contacten gelegd en
hun eigen sociale netwerk vergroot.
•	Vrijwilligers zijn in hun kracht gezet. Thema’s zoals samenwerken, communiceren, leiden en volgen kwamen
aanbod.
•	Jeugdland heeft bijgedragen aan een positief en veilig
pedagogisch buurtklimaat in Zwolle-Zuid.
• Ons netwerk rondom en met kinderen is vergroot.
• De samenwerking met het Sociaal Wijkteam is versterkt.
•	Het contact met buurtbewoners, zowel kinderen als
volwassenen is versterkt en daarnaast is het netwerk ook
vergroot.
Jeugdland Zuid is zowel voor kinderen als vrijwilligers een
leuke en leerzame week. Ook dit jaar hebben we weer een
supermooie week neergezet en beleefd, mede dankzij de
inzet van de vele enthousiaste bewoners. De kinderen en de
vrijwilligers hebben genoten tijdens Jeugdland Zuid 2022.
Bekijk de aftermovie
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Vragen?
Neem contact op met Elske
Heinen, manager bij Travers
Welzijn: e.heinen@travers.nl.

Travers Welzijn
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
www.traverswelzijn.nl
038 - 750 83 00

Travers Welzijn is onderdeel
van Stichting Travers

