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1 Inleiding jaarplan 2023 

Het jaarplan voor 2023 gaat op dezelfde voet door als 2022. We hebben ons werk aan vier stappen 
verbonden waarmee we de jongeren willen stimuleren tot ontwikkeling op talent, sociaal, 
maatschappelijk en psychisch gebied. De stappen zijn: stap 1 opzoeken, stap 2 uitnodigen, stap 3 
uitdagen en stap 4 verdiepen. In dit jaarplan maken wij inzichtelijk hoe wij deze stappen gaan zetten 
richting de jongeren. Hierbij gebruiken we als input de monitor die samen met de andere huiskamers 
en Radar is ontwikkeld. Vanaf januari 2022 zijn we deze gaan gebruiken en zijn wij de ontwikkeling 
gaan bijhouden van de jongeren. 

Daarnaast hebben wij voor Youth for Christ
landelijk een visie voor meerdere jaren
geschreven. Deze is ook opgenomen in dit
jaarplan. We zijn na gaan denken wat we
belangrijk vinden en wat ons verlangen is voor The Mall. Hierdoor hopen we meer sturing te hebben 
voor de komende jaren. Wat we willen bereiken is een combi van de missie Youth for Christ landelijk 
en van ons als team. Namelijk gedreven door Gods liefde zoeken wij jongeren, helpen hen groeien en 
bieden hen hoop. YFC Alkmaar wil jongeren een thuis geven waar ze zich gehoord en gezien voelen 
maar ook geïnspireerd en gemotiveerd worden tot groei en talentontwikkeling. 

We hopen met deze twee zaken een goede inkijk te geven in hoe 2023 eruit gaat zien. Een grote 
verandering is dat we een coach vanuit het coronabudget hebben ingehuurd voor een half jaar. En wij 
willen hem graag continueren in 2023. Hierdoor zal onze aanvraag 2023 groter zijn dan de afgelopen 
jaren. In dit jaarplan lees je wat zijn bijdrage is aan ons werk. 
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2 Stappen

2.1 Stap 1 Opzoeken
Wat helpt in het opzoeken van jongeren is langs de
basisscholen gaan in de omgeving van Koedijk. Dit jaar
gaan we langs basisscholen de Zandloper, Cocon en de
Erasmus. 
Wij zouden ook graag de jongeren op straat opzoeken. Maar dat is de taak van de straatcoach van 
Link. Wij zullen deze samenwerking gebruiken om een brug te bouwen van de straat naar de Mall. 
Daarnaast hebben we ook een samenwerking met andere partijen in Alkmaar. Zoals Basisschool de 
Zandloper, hulpverlening, Centrum voor Jeugd en Gezin, Boa’s, wijkagenten en sportregisseurs. Dit 
zodat we samen er kunnen zijn voor de jongeren in Koedijk. Want samen zie je toch meer dan alleen.

2.2 Stap 2 Uitnodigen
Het programma van inloop, Meidenmall, avondinloop is een goed en werkend programma. Afgelopen 
jaar hebben we sport en huiswerkbegeleiding hieraan toegevoegd. Door de combinatie van de 
verschillende activiteiten leren we de jongeren op andere manieren kennen en leren we ze ook beter 
kennen. Elke activiteit trekt andere jongeren aan waardoor we een grotere groep aan te trekken. 
Tijdens deze activiteiten komen de jongeren naar
ons toe om iets te vertellen of vragen te stellen.
Wij nodigen ze ook uit tot een gesprek aan de bar
of doen een spelletje met ze waardoor er ruimte
gemaakt wordt om te delen. Wij hebben in 2022 de gesprekken bijgehouden en die hebben ons 
richting gegeven voor de thema’s die wij willen behandelen het komende jaar. Namelijk:
- omgaan met groepsdruk: de jongens zaten een tijdje in de flow van op straat hangen, dingen slopen, 
achter jongens aangaan die foute dingen doen. Wij gaan het gesprek hierover aan en willen een 
ervaringsdeskundige uit uitnodigen of iemand uit ons eigen team. 
- kijk op meisjes/jongens, consent, seks: de jongens en meiden worden steeds ouder en krijgen meer 
behoeftes. Hoe ga je daar mee om maar ook spreek ik over de ander. Is dat veroordelend en naar?
- Hoe is de thuissituatie, waarom gedraagt iemand zich zoals hij/zij gedraagt. En maken we niet 
allemaal veel van hetzelfde mee. 
Deze thema’s willen we aanbod laten komen in 2023. We zullen zelf het gesprek aangaan of er iemand
voor uitnodigen. 

2.3 Stap 3 Uitdagen
We willen de jongeren op twee manieren gaan uitdagen. 
1 In 2022 zijn we een sportproject gestart met een trainer/coach. Hij heeft twee leeftijdsgroepen 
gecoacht en zal dat blijven doen in 2023. In de middag de groep 9-12 jaar en in de avond 13-16 jaar. Er
zullen maandelijks thema’s behandeld worden met deze groep. De thema’s die hierboven genoemd 
worden maar ook op het gebied van sport, eten, fysiek en mentaal. Hiermee hoopt de coach de 
jongeren nog meer uit te dagen. Daarnaast coacht hij de jongeren op sport gebied maar ook sociaal, 
maatschappelijk en emotioneel vlak. 
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2 We willen meer verschillende workshops en activiteiten aanbieden aan de jongeren. We hebben een
ideeënbox in The Mall staan, daar zullen we regelmatig activiteiten uitdoen. Daarnaast zullen we het 
koken met een werknemer van de
Rietschoot van start laten gaan. Een
stagiair zal dit op haar nemen. Dit is
door corona en gebrek aan personeel
niet gelukt in 2022. 

2.4 Stap 4 Verdiepen
Op twee manieren willen we de jongeren een verdiepingsslag laten maken. Namelijk door 
talentontwikkeling en een maatjesproject te starten in januari 2023. 

Door middel van het sportproject ziet de coach welke jongeren waar behoeften aan hebben. En 
overlegt hij met ons als team hoe we de jongeren verder kunnen helpen in hun talentontwikkeling. Dit
kan zijn dat hij een sport is gaan leuk vinden en dat gaat beoefenen of meer zelfvertrouwen heeft 
gekregen en zich op sociaal gebied beter kan communiceren. Hierdoor worden de jongeren 
uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en te groeien. 

Het maatjesproject dat we willen gaan starten heet Zoals Jij. 10 volwassenen bieden zich vrijwillig aan 
om een maatje te worden voor de jongeren die dit willen. 5 mannen en 5 vrouwen. De jongeren 
mogen vervolgens kiezen met wie zij een jaar willen optrekken. De jongeren hebben 1 out, dat is na de
eerste ontmoeting. En alleen als het echt niet klikt, zoeken we een andere match. De bedoeling is dat 
de volwassenen om de drie weken afspreken met de jongere voor een jaar lang. Dat is de afspraak en 
beiden partijen ondertekenen een soort contract. Na dit jaar is het aan de volwassenen of ze nog in 
contact willen blijven met de jongere. Dat kan maar dan is dat op eigen initiatief. Ze kunnen er ook 
voor kiezen zich nog een jaar beschikbaar te stellen maar dan voor een nieuwe jongere. 

We willen dit project naar Alkmaar halen om een aantal redenen. Reden 1 is dat ons verlangen voor 
de komende jaren is dat we een verdiepingsslag willen maken met de jongeren. Wij als medewerkers 
kunnen niet met allemaal een band opbouwen dus hebben we daarbij hulp nodig. Reden 2 is dat de 
andere huiskamers in Alkmaar iets anders aanbieden naast hun reguliere activiteiten. Zoals coaching 
of online jongerenwerk, aanwezig zijn op middelbare scholen. Hierdoor is het goed voor de 
draagkracht van YFC The Mall dat wij ook iets anders gaan aanbieden, een maatjesproject. En de 
laatste reden is door hoe de zorg nu geregeld is voor
jongeren, er grote wachtlijsten zijn ontstaan.
Waardoor veel moeten wachten terwijl ze dringend
iemand nodig hebben. En een luisterend oor door
middel van een maatje kan dan even genoeg zijn. We hopen dat de zorginstanties ons gaan vinden en 
jongeren naar ons door gaan verwijzen om te koppelen aan een maatje. Dat is het geval in YFC Utrecht
waar dir project al 3 jaar draait. 
Het geld voor dit project gaan wij aanvragen bij een vermogensfonds. Als deze wordt toegezegd dan 
zal de organisatie van dit project door Randy en Maria samen worden gedaan. Randy zal er dan meer 
uren bij krijgen en wat taken van Maria zodat zij hem hierbij kan helpen. Als de pilot goed draait zullen
we kijken of we financiering van de gemeente kunnen krijgen voor de komende jaren. 
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3 Groepsbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de verschillende groepen beschreven die de Mall bezoeken. Ze worden 
beschreven aan de hand van bovenstaande stappen en de momenten waarop we deze groepen 
ontmoeten.

3.1 Openstelling

Tabel 1. Openstelling The Mall Koedijk
Dag(deel) Tijd  Leeftijd Activiteit 

Dinsdagmiddag 14.30 - 17.30 9 t/m 12 Meidenmall 

Woensdagmiddag 15:00-17:00 12 t/m 18 Huiswerkbegeleiding

Donderdagmiddag 15.00 - 17.30 9 t/m 18 Huiskamer inloop  

Donderdagavond 19.30 – 21:30 14 t/m 18 Huiskamerinloop

Vrijdagmiddag 16:00– 18:00 9 t/m 12 Sport met Reda 

Vrijdagavond 18:45-21:45 13 t/m 18 Sport met Reda

Dinsdagmiddag
Er komen standaard rond de 7/8 meiden van de Zandloper en die zitten in groep 8 maar gaan na de 
zomer van 2022 naar de brugklas. Zij komen elke week 2 tot 3 keer naar The Mall. Deze groep zit in 
stap 3, uitdagen. We weten wat hun bezig houdt en waar hun talenten liggen. Ze sporten bijvoorbeeld
veel in hun vrije tijd. Het is wel even de vraag of ze de Meidenmall interessant blijven vinden als ze in 
de brugklas zitten. Dit is in het verleden ook zo gegaan waardoor de leeftijd van de Meidenmall altijd 
9-12 jaar is. Maar voor sommige thema’s en helemaal met de veranderingen die ze ondergaan op de 
Middelbare school, is het goed dat we de relatie onderhouden en verdiepen. Daarom wil ik voor 
komend jaar op donderdag gaan eten met deze meiden. Een eetclubje starten waarin we dus samen 
koken en de band verder gaan opbouwen. 

Woensdagmiddag
Sinds maart 2022 zijn we huiswerkbegeleiding gestart. Dit is zo gekomen omdat twee jongeren dat al 
een tijdje aan mij vroegen. Ik heb er toen voor gekozen om de vrijdagavond niet meer te werken om 
dat Reda en Randy dan staan en de woensdagmiddag open te gaan voor alleen huiswerkbegeleiding. 
Er staan geen Playstations klaar, er is wel muziek maar er wordt alleen maar schoolwerk gedaan aan 
de grote tafel. En ik begon met twee of drie maard at groeide tot 6 jongeren. 
Door deze activiteit is er een vernieuwde band ontstaan met de jongeren die komen. Zij kwamen al 
naar het The Mall en dan vooral naar het sporten en de inloop in de avond. Maar ze komen nu dus ook
naar de huiswerkbegeleiding. We hebben andere soort gesprekken dan tijdens de inloop waardoor de 
band sterker is geworden. Hierdoor maak ik echt een verdiepingsslag met deze jongeren. 
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Donderdagmiddag
De donderdagmiddag is een gemixte groep jongeren van de basisschool de Zandloper, Cocon en de 
Erasmus. Deze activiteit wordt drukker na de promotie op basisscholen en wordt rustiger richting de 
zomer. Ik wil deze middag gebruiken voor om contact te maken met de jongere jongens. De jongere 
meiden zie ik al bij de Meidenmall. Afgelopen jaar gingen we vaak sporten in de zaal met deze groep. 
Maar omdat we dat nu op vrijdagmiddag hebben, blijven we gewoon in The Mall. De stagiair zal 
activiteiten gaan bedenken voor deze middag om meer in contact te komen met ze, stap 2 Uitnodigen.

Donderdagavond
Vanaf oktober 2021 zijn we een extra avond open. Eerst was deze avond voor 13plus maar sinds 
februari 2022 voor 12plus. Het sporten op vrijdagavond is voor 13plus zodat we deze groep meer 
kunnen betrekken bij The Mall en een verdiepingsslag kunnen maken. 
De groep die komt wisselt vaak. Veel van de 14jarige hebben nu baantjes en komen af en toe. Ook de 
jongere groep komt af en toe, als ze mogen van hun ouders. Deze avond draait ook nog geen jaar en 
dat is te merken. Afgelopen jaar hebben we deze avond gebruikt voor voorlichtingen, 1 keer in de 
maand. Dat is ook het plan voor 2023. Hiermee willen we de groep uitdagen, stap 3. 

Vrijdagmiddag
Sinds februari is er elke vrijdagmiddag sport voor 9-12 jaar. En we hebben hiermee een nieuwe groep 
betrokken bij The Mall. De opkomst blijft tussen de 4-7 jongeren. Dus het loopt nog niet storm. Maar 
er zijn wel nieuwe contacten gelegd en mooie banden opgebouwd. Het plan is dus vooral om met 
deze activiteit door te gaan in 2023. Reda en Randy leggen veel verantwoordelijkheid bij de jongeren. 
Door ze zelf spellen laten te bedenken en daarna te laten uitvoeren, gaan ze groeien als persoon en 
groep. Verder leren ze dat bewegen leuk is. De meesten zitten niet op een sport en gaan hopelijk 
ontdekken welke sport ze leuk vinden. Reda en Randy zullen ze dan helpen bij het vinden en opgeven 
van de sport. Een jongen is hierdoor op Atletiek gegaan. Deze groep zit dus in stap 2 Uitnodigen en 
worden steeds meer uitgedaagd, stap 3.  

Vrijdagavond
Ook op vrijdagavond wordt er gesport. Maar de Mall is open daarna. Sinds februari hebben we deze 
constructie voor de jongeren ouder dan 13 jaar. Eerste twee uur wordt er gesport onder leiding van 
Reda en Randy, daarna kunnen ze chillen in The Mall voor een uur. We zien oude jongeren 
terugkomen en zelfvertrouwen krijgen in het sporten. Twee zijn er gescout om een hoger niveau te 
gaan doen in hun sport. Een mooi voorbeeld van talentontwikkeling. De aanpak van Reda werkt heel 
goed en hij wil voor komend jaar meer thema’s met de jongeren gaan behandelen. Zoals gezond 
leven, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken. Daarnaast begeleid hij Randy in zijn contact 
met de jongeren waardoor Randy ook groeit en ontwikkelt. Door de jongeren te koppelen aan het 
maatjesproject hopen we een stap verder met de ze te komen. 
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4 Andere ontwikkelingen

4.1 Samenwerking jongerenwerkers Alkmaar breed
In 2021 is er een beleidskader gepresenteerd door gemeente Alkmaar op het gebied van 
jongerenwerk. De verschillende onderdelen uit dit kader zijn besproken met de jongerenwerkpartijen 
en hier is een plan uit voort gekomen. Bij deze gesprekken is Maria aanwezig geweest en heeft haar 
input gegeven. In september 2021 is het definitieve plan gepresenteerd. In 2022 is er samen gewerkt 
met de andere jongerenwerkers onder leiding van Radar en is er een monitor gebruikt om over ons 
werk te kunnen vertellen en tellen naar de gemeente toe. In 2023 zal de leiding hierover worden 
opgepakt door de gemeente. 
Door de gecoördineerde aanpak van het jongerenwerk is er om de 6 weken een overleg, Maria is 
hierbij aanwezig. Er worden trends en ontwikkelingen besproken. Als er een workshop nodig is voor 
een bepaalde trend, doen we die samen. Daarnaast proberen we onze activiteiten op elkaar af te 
stemmen en maken we gebruik van de kennis van de aanwezige partijen. Bijvoorbeeld op gebied van 
online jongerenwerk. Maar ook door andere partijen op het gebied van jeugd uit te nodigen bij ons 
overleg. Ieder half jaar wordt de samenwerking en het gebruik van de monitor ge-evalueert.  

4.2 Investeren in vrijwilligers
We hebben besloten te investeren in de vrijwilligers die we hebben en hun meer 
verantwoordelijkheid te geven. Daarom is een vrijwilliger de opleiding Jongerenwerker gestart in 
februari 2022. We zullen kijken welke activiteiten door hem opgepakt kunnen gaan worden als hij 
daar klaar voor is. 

We willen meer vrijwilligers uit kerken bij ons werk te betrekken. Hierdoor kunnen onze activiteiten 
namelijk groeien en hebben we meer draagkracht als team. In november 2021 is er een documentaire 
ontwikkeld over het werk dat we doen. Hiermee zullen we naar kerken gaan om meer enthousiasme 
voor ons werk te bewerkstelligen. We willen in 2023
goed contact met kerken hebben en bij hun kunnen
aankloppen voor financiën of vrijwilligers voor het
maatjesproject. We hebben ze ook namelijk iets te
bieden, namelijk workshops voor de jeugdleiders. Onze ervaring willen we graag delen en daarvoor in 
de plaats een gift ontvangen of een praatje kunnen doen. 
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Bijlage 1 Aanpak in doelen
Stap 1 Opzoeken:

- Langs 3 basisscholen
- Samenwerking met de verschillende partijen op gebied van jeugd

Stap 2 Uitnodigen: 

- 6 keer inloopmomenten aanbieden aan de jongeren
- Gesprekken registeren die we hebben met de jongeren en thema’s aanbod laten komen. 

Stap 3 Uitdagen:

- Sportproject van Reda op vrijdag
- Verschillende workshops en activiteiten aanbieden waaronder koken 

Stap 4 Verdiepen:

- Talentontwikkeling
- Maatjesproject Zoals jij

Beleidskader gemeente:

- Meer samenwerking met aanwezige partijen in de wijk, met jongerenwerkers en partijen 
Alkmaar breed.

Investeren in vrijwilligers:

- Meer verantwoordelijkheid voor de vrijwilliger
- Ondersteuning van kerken
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