Werkbezoek Compass Uden, februari 2018

Talentontwikkeling helpt jongeren aan vervolgopleiding
Succesvol jongerenwerk in Uden vanuit voormalige brandweerkazerne. Dankzij
talentontwikkeling naar nieuw beroepsperspectief. Senior adviseur Ernst Radius werd
uitgebreid bijgepraat.
Het jongerencentrum MC van stichting Compass zit in de voormalige bandweerkazerne
van Uden, net buiten het centrum op een industrieterrein. Er is letterlijk en figuurlijk
volop ruimte voor sporten, chillen en culturele activiteiten. Dagelijks maken er zo’n 50
tot 100 jongeren gebruik van.
Het MC werkt met jongerenwerkers en vooral ook met vrijwilligers. De jongeren kiezen
zelf wat zij graag willen doen. Beleidsmedewerker Mirte Romanillos van Compass Uden
vertelt in een notendop wat zij allemaal doen en vooral wat ze door jongeren zélf laten
organiseren: van meidenclubs, MC cooking cafe, thaiboksen, jiu jitsu en pencaksilatlessen tot karaokeavonden, muziek maken en filmavonden. ‘Wij zeggen altijd: alles
kan! Als het er nog niet is, dan organiseren we het met z’n allen. Spreek je vooral uit.’
Vroeg signaleren
Het jongerenwerk van Compass Uden voert ook
ambulant jongerenwerk uit in de gemeente en kent
de jongeren in Uden daardoor goed. Ze werken
daarbij nauw samen met het onderwijs.
Jongerenwerkers zijn geregeld te vinden op scholen
voor voortgezet onderwijs; jongeren kunnen hen dan
aanschieten over onderwerpen als pesten,
seksualiteit, problemen thuis en op straat. Daarnaast
signaleren de jongerenwerkers wat er speelt en
actueel relevant is.
De jongerenwerkers werken nauw samen met
bijvoorbeeld mentoren, maar ook met wijkagenten en
hulpverleners. Bovendien nemen ze deel aan het
zorgoverleg van de school. Mirte Romanillos: ‘Zo kun
je snel en vroegtijdig zaken signaleren en daarop
inspelen. Tegelijkertijd krijgen alle ketenpartners door
de inbreng van het jongerenwerk een breed beeld van
de leefwereld van jongeren in het algemeen en
individuele Udense jongeren in het bijzonder. We proberen ook nog meer te doen met
online jongerenwerk, zodat we elkaar snel kunnen bereiken. Veel jongeren zijn
permanent online, daar kun je gebruik van maken.’
Samen koken
Onder de bezoekers van het jongerencentrum zijn ook jongeren met een taakstraf en
voortijdige schoolverlaters. Jammer is wel dat door de strikte privacywetgeving het
Regionaal Bureau Leerplicht geen gegevens kan doorgegeven over bijvoorbeeld
vroegtijdige schoolverlaters. ‘Terwijl we juist hen goed kunnen ondersteunen om weer
naar school te gaan of een passende route naar werk uit te stippelen.’
In jongerencentrum MC is daarom ook MC Today gestart, voor jongeren die om welke
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reden dan ook geen structurele dagbesteding hebben. Zij komen allerlei klusjes doen,
samen met jongeren die via een indicatie bij lokale zorgverleners in Uden in beeld zijn.
Daarnaast komen er vluchtelingenjongeren voor het MC Cooking Café. Dan koken ze
samen met autochtone jongeren; sterker nog: ze doen samen boodschappen, eten
samen, ruimen samen op en blijven vaak hangen voor een potje voetbal of FiFa. Er is
aandacht voor hygiëne, budgettering, gezond leven en sociale vaardigheden. ‘Zo
ontstaan vriendschappen en gezamenlijke activiteiten. En vriendschap is het beste
ingrediënt voor succesvolle integratie. Het Oranje Fonds heeft dit ondersteund.’
Opstapje voor beroepsopleiding
In de muziekstudio maken jongeren vooral
rapmuziek. Ze produceren beats, schrijven
met de hulp van een vrijwillige
tekstschrijver zelf hun teksten en mixen
dat tot nummers. Een groot pluspunt van
de organisatie is bovendien dat ook
poppodium De Pul onderdeel is van
Compass. Dat herbergt een grote popzaal
voor 650 bezoekers en binnenkort ook een
kleine zaal, voor concerten met maximaal
100 bezoekers. Jongeren kunnen dus eerst
oefenen in het jongerencentrum en
vervolgens doorstromen naar De Pul of
meedoen aan bijvoorbeeld talentenjachten.
Mirte Romanillos: ‘Bovendien kunnen ze
zich bekwamen in de technische vaardigheden die nodig zijn voor het draaiend houden
van een poppodium, qua licht en geluid bijvoorbeeld. Voor sommige jongeren blijkt dat
een opstapje naar de beroepsopleidingen in de podiumtechniek.’
Talentroute en Join us
Om deze opstap naar beroepsonderwijs of het werkveld beter te faciliteren, gebruiken ze
de door Compass zelf ontwikkelde Talentroute, een soort participatieladder. Mirte
Romanillos: ‘Daarmee stimuleren we ook vrijwilligers om hun talenten in te zetten. De
vrijwilligers die ze begeleiden krijgen zo de kans hun vaardigheden (structureel) te
ontwikkelen.’
De toekomst? Mirte Romanillos: ‘We willen een groep starten voor jongeren die zich
eenzaam voelen. Uit cijfers blijkt dat minstens 10% van de jongeren zich chronisch
eenzaam voelt. De onderliggende mechanismen bij deze eenzaamheid zijn vaak een
negatief zelfbeeld en moeite met het leggen van sociale contacten. Om daar iets aan te
doen hebben ze in buurgemeente Veghel het programma Join us ontwikkeld. Met
subsidie van de gemeente willen we hier in Uden ook een groep starten die met dat
programma aan de slag gaat. Zo kun je hopelijk voorkomen dat deze jongeren steeds
verder afglijden en uiteindelijk met onnodig grote psychische problemen in de zorg
terechtkomen. Met alle hoge kosten van dien.’
Bekijk ook de filmpjes over het MC en over Compass.
Nog meer weten? Neem contact op met Mirte Romanillos mirte@compass-uden.nl, 0646608433
_______________________________________________________________________
In het dagelijks werk hanteert Compass deze vierdeling:
1. Ambulant werk (op school, online, maar natuurlijk ook in de wijken, op de Udense
buitensportplaatsen et cetera)
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2. Niet-ambulant werk (in het jongerencentrum MC en in het poppodium de Pul en
soms ook in wijkcentra)
3. Voorlichting & Educatie (voorlichting in samenwerking met het onderwijs, maar
ook educatie-projecten en activiteiten samen met school opzetten om met de
jeugd in contact te komen)
4. Vrijwilligers - Jongerenparticipatie (waarbij het werken met vrijwilligers doel én
middel is)
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