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1 Inleiding
1.1 Ontstaansgeschiedenis hotspot hutspot
hotspot hutspot is in 2012 ontstaan in
Rotterdam Lombardijen in samenwerking
met woningcorporatie Havensteder. De
directe aanleiding van het ontstaan van
hotspot hutspot was de constatering dat de
gezondheid van jongeren in het gebied
IJsselmonde slecht was, waarbij overgewicht
en slechte voeding een belangrijke rol
speelden en dat na schooltijd er in veel wijken
geen aanbod was voor tieners, die door de
kleine woningen met grote (vaak éénouder- )
gezinnen vaak op straat hingen. Dit leverde
klachten van omwonenden en winkeliers op en leidde tot een gevoel van
onveiligheid.
De aanpak van hotspot hutspot is simpel: iedereen is welkom, na schooltijd mag iedereen
van 10 jaar en ouder mee helpen groenten en fruit kweken en oogsten in de eigen
moestuinen, waarmee gekookt wordt voor de wijkbewoners die later op de dag voor weinig
geld een (driegangen) menu kunnen komen eten. De jongeren worden begeleid door een
team van professionals en vrijwilligers. Daarnaast bieden de keukens van hotspot hutspot
ook re-integratieplekken voor kwetsbare jongeren die in de verslavingszorg,
schuldhulpverlening of reclassering zitten. De laatste jaren zijn daar de praktijkstages voor
het praktijkonderwijs en het mbo 1 t/m 4 onderwijs bijgekomen. De tieners uit de wijk
hebben een fijne plek (hotspot) een leuke middag en leren over gezonde voeding. Aan het
eind van de middag eet iedereen met elkaar een gezonde en zelf-bereidde maaltijd
(Hutspot), waardoor de tieners toegang hebben tot gezonde voeding, vaak de enige
gezonde maaltijd die ze eten op een dag.
Het concept sloeg aan omdat wijkbewoners een verminderde overlast rapporteerden en de
aanwezigheid van het wijkrestaurant een positieve invloed op de wijk had. Naar aanleiding
daarvan isHotspot hutspot in 2013 uitgebreid naar de wijk Schiebroek en in 2015 naar de
wijken Crooswijk en Heijplaat. Van buiten Rotterdam is er ook altijd veel belangstelling
geweest voor hotspot hutspot, wat in 2018 heeft geleid tot de opening van een hotspot
hutspot in Zutphen en begin 2020 zal er een vestiging starten in Schiedam.
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1.2 Doelgroepen
hotspot hutspot richt zich op tieners (10 - 16
jaar) in achterstandswijken, kwetsbare
jongeren (18 - 27 jaar) met psychosociale
problemen, die niet in beeld zijn bij de
sociale dienst en hulpverlenende instanties
en jongeren in het praktijk- en het
entreeonderwijs. Voor al deze doelgroepen is
het niet vanzelfsprekend om een plek te
vinden waar ze welkom zijn en weer kunnen
bouwen aan hun toekomst. Daarnaast heeft
Hotspot hutspot een hele sterke
wijkcomponent: hotspot hutspot vestigt zich
in wijken waar problemen zijn met de sociale
cohesie, meestal op uitnodiging van een
woningcorporatie, bewonersvereniging
of ondernemersvereniging. Door haar manier van werken met vrijwilligers in alle leeftijden
van 10 tot 100, verbindt ze verschillende doelgroepen met elkaar en door haar sociale
functie in de wijk als wijkrestaurant waar mensen voor weinig gezond kunnen eten, is het
ook echt een plek die leven brengt en waar verschillende groepen samen komen. hotspot
hutspot vestigt zich over het algemeen in leegstand met braakliggende terreinen en geeft
daarmee een functie aan plekken die daarvoor de sociale veiligheid in de wijk bedreigen. De
locaties van hotspot hutspot zijn ook beschikbaar voor anderen in de wijk om te gebruiken,
denk aan taallessen, sollicitatietrainingen, vergaderingen en symposia, en daarmee zijn de
hotspot hutspot vestigingen altijd een bruisende plek in de wijk.
Iedereen is welkom. hotspot hutspot is inclusief en heeft voor iedereen plek: van senior die
niet meer voor zichzelf kan koken, tot tiener die rondhangt op straat. Van jongere die door
zijn psychosociale problemen niet meer deelneemt aan de samenleving tot de actieve
wijkbewoner die het leuk vindt om mee te helpen en zo wat voor de wijk te betekenen. Door
deze mix en het brede draagvlak is Hotspot hutspot een sterk concept wat altijd wat te
bieden heeft, met als motto: goed eten voor iedereen!
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1.3 De jongeren
Toen Hotspot hutspot net begon was de
belangrijkste doelgroep de tieners uit de wijk.
Hiermee worden kinderen in de leeftijd van
10 tot 16 jaar bedoeld. Zij koken vooral mee,
met als doel om een leuke middag te hebben
op een plek waar ze welkom zijn en positief
bejegend worden. Daarnaast biedt Hotspot
hutspot vanaf het begin plek aan jongeren die
voor de dagbesteding komen. Deze doelgroep
van 18 tot 27 jaar oud wordt meestal begeleid
door een zorgaanbieder, zoals Zero&Sano (exverslavingszorg). Tegenwoordig komen er er
ook veel jonge statushouders en jongeren zonder verwijzer
naar Hotspot hutspot, denk hierbij aan dakloze jongeren die niet in beeld zijn bij de zorg,
maar wel de weg naar Hotspot hutspot weten te vinden. Deze jongeren krijgen allemaal een
plekje in het Hotspot hutspot team met werkzaamheden die het beste bij hen passen. In en
rondom de wijkrestaurants zijn diverse activiteiten te organiseren, denk aan:
•
•
•
•
•

Tuinteam wat zich vooral bezig houdt met het onderhoud van de moestuinen en bakken;
Klussenteam voor alle technische klussen op de locaties;
Logistiek voor het transport van en naar de locaties;
Keukenteam voor de bereiding van de maaltijden, en;
Bediening

Een nieuwe doelgroep die er in de loop van de tijd bij is gekomen, zijn de jongeren uit het
praktijk- en entreeonderwijs volgen hun praktijkstage bij Hotspot hutspot. Hiervoor werk
Hotspot hutspot samen met Zadkine Startcollege. Dit zijn vaak jongeren die extra
begeleiding nodig hebben in het verwerven van structuur en arbeidsvaardigheden en in de
praktijk zit er weinig verschil tussen deze doelgroepen en de jongeren die voor hun
dagbesteding komen.
De inzet van de jongeren is een belangrijke voorwaarde voor de verbinding tussen de
wijkbewoners en maakt Hotspot hutspot een plek die jong en oud verbindt en mensen uit
alle culturen van Oud- Charlois tot Syrië, van de zevendedagsadventisten tot Hindoestaan.
Door wederzijdse erkenning en herkenning, wordt de sociale cohesie in de wijken versterkt.
De jongeren zijn persoonlijk betrokken bij Hotspot hutspot omdat de plek hen zoveel biedt
aan netwerk en kansen en door hun inzet dragen zij bij aan een laagdrempelige
ontmoetingsplek in de wijk. De jongeren zelf worden weerbaar en investeren weer in
zichzelf, waardoor hun kansen in de samenleving beter worden, dan voorheen.
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1.4 Waarom starten met Hotspot hutspot: het gat in de
maatschappij
Hotspot hutspot speelt in op verschillende
probleemniveaus:
• een gevoel van onveiligheid en ontbreken
van sociale cohesie in een buurt
• Het aanbieden van een laagdrempelige,
gezonde activiteit voor tieners die geen
plek hebben na school.
• Het bieden van een reintegratieplek voor
kwetsbare jongeren die niet in beeld zijn
van de hulpverlening of waarvoor geen
aanbod is om (weer) maatschappelijk te
participeren.

De vraag

Hotspot hutspot is een particulier initiatief wat is ontstaan naar aanleiding van een vraag
vanuit de wijken waar het reguliere gemeentelijke aanbod van welzijn en sport & recreatie
geen aanbod op heeft. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat de druk op
een wijkteam in bepaalde wijken heel hoog is, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden,
of omdat er leegstand is bijvoorbeeld door het verdwijnen van winkels in kleine
winkelstraten. In de meeste gevallen is er spraken van een combinatie van factoren
waaronder het verdwijnen van bestaande voorzieningen waar geen nieuwe of andere
voorzieningen voor in de plaats zijn gekomen.

Het probleem

Doordat er geen aanbod is voor tieners die na school op straat rondhangen, ervaren de
bewoners een onveilig gevoel. Het uitgangspunt van Hotspot hutspot is om deze tieners
een plek te bieden waar ze na school terecht kunnen en welkom zijn, zodat zij niet op straat
hoeven te hangen, iets wat vaak gebeurt omdat de woningen in deze wijken klein en vol zijn
en thuis zitten daardoor ook geen optie is. Het gevoel van onveiligheid is voor
woningcorporaties, ondernemersverenigingen of andere partijen vaak de aanleiding om
Hotspot hutspot in te schakelen, maar feitelijk is het gebrek aan activiteiten voor de tieners
een belangrijke oorzaak.

De aanpak

Door ad hoc samenwerking aan te gaan met partners in de wijk, zoals de wijkpolitie of een
jeugdteam, een zorgaanbieder of een school, kan Hotspot hutspot voortdurend en snel
inspelen op nieuwe situaties en is het aanbod altijd relevant. Hotspot hutspot richt zich niet
op het gat in de markt, maar naar het gat in de maatschappij. Doordat uiteindelijk ook
wijkbewoners en de tieners in de wijk samen actief worden bij Hotspot hutspot vindt er
verbinding plaats tussen de verschillende doelgroepen.
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1.5 Goed eten voor iedereen
Het hoger doel van Hotspot hutspot is “
Goed eten voor iedereen”, maar daarnaast
bereikt Hotspot hutspot met haar activiteiten
nog veel meer. Het is een plek in de wijk waar
kwetsbare jongeren terecht kunnen om op
een positieve manier maatschappelijk
betrokken te zijn, gewaardeerd te worden en
nieuwe kansen te krijgen. Hotspot hutspot
biedt dagbesteding, werkervaringsplekken en
opleidingsmogelijkheden en kan een opstapje
zijn naar werk.
Hotspot hutspot in de wijk biedt een laagdrempelige
ontmoetingsplek waar jong en oud in de wijk met elkaar koken en eten. De buurtbewoners
die ’s avonds komen eten bij Hotspot hutspot maken op een positieve manier kennis met de
tieners en de jongeren en leren hen te waarderen. Dit wordt dagelijks geïllustreerd met het
applaus van de gasten voor de tieners als zij om 19.30u weer naar huis gaan.
Doordat de tieners en de ouderen in de wijk elkaar beter kennen, spreken zij elkaar overdag
in de wijk ook aan, in plaats van dat ze elkaar uit de weg gaan. Een anekdote uit de
begintijd van Hotspot hutspot illustreert dit. Hotspot hutspot was in Lombardijen gestart met
een groep overlastgevende tieners. Achter de locatie waren seniorenwoningen waarvan de
bewoners vaak klaagden over de tieners. In de loop van de tijd leerden de oudere bewoners
en de tieners elkaar beter kennen doordat ze elkaar spraken bij Hotspot hutspot. Op den
duur kwam het steeds vaker voor dat de tieners en de ouderen elkaar op straat groeten. Op
een gegeven moment zat Hotspot hutspot vol met senioren uit de wijk en kwam er een
groepje jongens langs met capuchons op. Een van de gasten klopte op het raam en de
jongens stopten, capuchons gingen af en ze begonnen enthousiast te zwaaien en te lachen
en vrolijk te gebaren. Een tafereel wat tot kort daarvoor ondenkbaar was geweest.
Samengevat zijn de doelstellingen van Hotspot hutspot:
• Goed eten voor iedereen
• Een fijne plek voor tieners in de wijk die na schooltijd nergens heen kunnen
• Verbinding tussen jong en oud, de sociale cohesie in de wijk
• Kansen voor kwetsbare jongen zodat zij maatschappelijk weer participeren en de kans
krijgen hun
talent te ontdekken en te ontwikkelen.

8
!

1.6 Voor wie
Hotspot hutspot is een integrale aanpak van
problemen in een wijk, zoals ervaren
onveiligheid van de bewoners, het gebrek
aan sociale cohesie of eenzaamheid onder
ouderen en een combinatie van deze drie.
Hotspot hutspot is op het niveau van de wijk
een interventie, maar ook op het niveau van
de kwetsbare jongeren kan hotspot hutspot
echt een interventie zijn voor hun personelijke
problematiek.
Deze doelgroep van kwetsbare jongeren is
hierboven al enigszins beschreven. Relevante terugkerende kenmerken zijn dat het gaat om
jongeren in de leeftijd van 18 - 27 jaar oud die niet (meer) in beeld zijn bij de reguliere
hulpverlening of waarvoor geen bestaand aanbod is om maatschappelijk actief te worden.
Deze jongeren delen nog een aantal kenmerken die hun problematiek vaak complex en
zwaar maakt, zoals:
• Vroegtijdig schoolverlaten
• Schuldenproblematiek
• Geen inkomen
• Voormalig middelengebruik
• Een detentieverleden
• Ontbreken van een sociaal netwerk, ouders, familie waar zij op terug kunnen vallen.
Contra-indicaties voor deelname aan de activiteiten van Hotspot hutspot zijn:
• Actief drugsgebruik
• Seksueel overschrijdend gedrag
• Agressie

Diversiteit

De doelgroep van Hotspot hutspot wordt zeker in een stad als Rotterdam gekenmerkt door
diversiteit. Hotspot hutspot is actief in de wijken met een lage sociaal economische
standaard waar vooral veel migrantengezinnen wonen. De laatste jaren zijn er veel jonge
statushouders bijgekomen die tijdens hun inburgering behoefte hebben aan een
vrijwilligersplek om in contact te komen met anderen.

Intermediairs

Jongeren melden in veel gevallen zichzelf of komen binnen via partnerorganisaties die veel
kwetsbare jongeren in hun doelgroep hebben en daar een dagbesteding voor zoeken die zij
bij de reguliere aanbieders niet vinden. Hotspot hutspot onderscheidt zich van deze
aanbieders door de ‘op maat’ aanpak en de tijd die er voor de jongeren genomen kan
worden.
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1.7 Door wie
In het financieringsmodel van Hotspot
hutspot is vastgelegd dat er naast de inzet
vanuit Hotspot hutspot een breed draagvlak
moet zijn:
•Een deel van de inkomsten moet komen uit
betrokkenheid uit de wijk doordat
buurtbewoners komen eten en er van de
faciliteiten van Hotspot hutspot gebruik wordt
gemaakt door groepen die komen
vergaderen of een teamuitje hebben bij
hotspot hutspot;
• Een deel van de inkomsten moet komen uit betrokkenheid uit het bedrijfsleven door het
beschikbaar stellen van reststromen (groente, fruit, vlees en kruidenierswaren, door middel
van sponsoring, investering van SR-gelden* of ter beschikking stellen van middelen en
ruimte (leegstaand vastgoed, braakliggende grond). Betrokkenheid van het bedrijfsleven is
ook van belang voor de doorstroom van jongeren naar (betaalde) werkplekken en
stageplekken. Bedrijven in de foodsector dragen bijvoorbeeld bij aan hotspot hutspot
door hun reststromen, overtollige producten, aan hotspot hutspot te geven, zodat daar
weer van gekookt kan worden. Dit levert hotspot hutspot een significante besparing op de
inkoopkosten.
• Het laatste deel van de inkomsten moet komen uit subsidies en fondsen, waarbij de
voorkeur wordt gegeven aan betrokkenheid van de lokale overheid die bijvoorbeeld de
begeleidingskosten financiert, of een prestatiebeloning geeft voor jongeren die uitstromen.
Dit maakt Hotspot hutspot een typisch voorbeeld van een public/private partnership,
waarbij een maatschappelijk probleem wordt opgelost door middel van een private partij
ism met het bedrijfsleven voor een fractie van de kosten die de overheid er zelf aan zou
hebben. Initiatiefnemers zijn over het algemeen locale overheden (gebiedscommissies,
deelraden), woningcorporaties, bewonersorganisaties of ondernemersverenigingen die een
probleem signaleren in een wijk: leegstand, gebrek aan sociale cohesie, onveiligheid, in
combinatie met overlast van tieners en jongeren. Met deze vraag kan Hotspot hutspot
worden benaderd.
Hotspot hutspot doet vervolgens een scan:
• is er voldoende draagvlak in de wijk, bij de overheid en het lokale bedrijfsleven of is dit te
creëren?
• Is er een passende ruimte met daarin voldoende voorzieningen zoals een keuken, sanitair,
ruimte voor tafels voor gasten, goede electravoorzieningen, zichtbaarheid in de wijk,
toegang tot groen
• Zijn er lokaal netwerken te vormen met potentiële partnerorganisaties die als intermediair
kunnen fungeren.
• Zijn er sleutelfiguren in de wijk die toegang hebben tot de verschillende doelgroepen in de
wijk en die betrokken willen zijn bij de opstart van Hotspot hutspot in de wijk.
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Wanneer er aan deze criteria kan worden voldaan, dan gaat Hotspot hutspot op zoek naar
geschikte lokale ondernemers om een team te vormen. Een Hotspot hutspot team bestaat
ten minste uit één persoon met een didactische of sociaal agogische achtergrond en
aﬃniteit met de horeca. Op het moment dat alles in orde is en kan worden gestart wordt er
een overeenkomst getekend (zie bijlage) waarin onder andere wordt opgenomen:
• Dat hotspot hutspot een lokaal team samenstelt;
• Dat er lokaal gebruik wordt gemaakt van het format en de communnicatiekit van Hotspot
hutspot, dit wordt in overleg en op maat aangeleverd. De communicatiekit bevat een uniek
logo (en naam) van de lokale vestiging en een huisstijl voor drukwerk, social media en de
inrichting.
• Elke week wordt er een weekmenu uitgewerkt wat overgenomen dient te worden. De
achterliggende reden hiervoor wordt in het onderdeel aanpak nader toegelicht, maar het
heeft te maken met de didactische aanpak van Hotspot hutspot.
• Jaarlijks vinden er trainingen voor het Hotspot hutspot team plaats. Er is een
communicatieplatform om op regelmatige basis feedback en intervisie te geven.

Financiering
De lokale financiering van Hotspot hutspot
kan uit het budget jeugd komen, maar er
kan ook worden gedacht aan budgetten
voor taal, integratie, activering en
participatie, veiligheid en wmo.

Wet- en regelgeving
Voor de start van een Hotspot hutspot locatie moet op basis van het bestemmingsplan een
horecaexploitatievergunning aangevraagd worden en afhankelijk van de plaatselijke
verordening een BIBOP check worden gedaan. In de locaties van Hotspot hutspot wordt
geen alcohol geschonken, er hoeft dus ook geen alcoholvergunning aangevraagd te worden
en de medewerkers (zowel betaald als onbetaald) hoeven geen sociale hygiene te behalen.
In de keuken moet alles aan de HACCP-regelgeving voldoen, let daar dus ook op met het
oog op de te gebruiken materialen.

!11

2. De aanpak
Hoe het traject van een jongere zal lopen is
heel erg afhankelijk van wat de jongere op
dat moment aankan, wat zijn of haar doel is
en waar zijn of haar interesses liggen.
Hotspot hutspot is gericht op het creëren
van succeservaringen in de veronderstelling
dat dit de jongeren helpt om gemotiveerd te
raken om nieuwe doelen te stellen. Door
middel van het stellen van haalbare, maar
uitdagende doelen wordt er gestreefd naar
vooruitgang en ontwikkeling, dus er wordt
actief met de jongere uitgeprobeerd waar hij of zij goed in is en verder in zou willen gaan.

2.1 De intake
Wanneer een jongere zich bij Hotspot hutspot meldt worden de volgende stappen
doorlopen:
- Er vindt een intake plaats (zie bijlage). Belangrijk is dat dit geen intake is waarbij vragen
worden gesteld en hokjes worden ingevuld. de intake vindt plaats in de vorm van een
gesprek. In dit gesprek wordt op systematische wijze nagegaan wat de jongere
bezighoudt, wat zijn of haar interesses en mogelijkheden zijn (eerder gevolge opleidingen,
behaalde certificaten, verworven competenties etc) en wat diens belemmeringen zijn
(dakloosheid, verslaving, geldproblemen, schooluitval etc).
- Naar aanleiding van de intake wordt samen met de jongere gekeken welk type
werkzaamheden binnen Hotspot hutspot het beste passen bij zijn of haar interesses en
mogelijkheden. Belangrijk is dat de jongere ‘klein’ begint, dat wil zeggen dat het doel is
om successen te behalen en er dus in eerste instantie wordt gekozen voor
werkzaamheden die hij of zij zeker kan en van daaruit wordt het doel stap voor stap
uitdagender gemaakt.
- Bij de plaatsing van de jongeren wordt specifiek gekeken naar de ontwikkelingsbehoefte
van de jongeren: taal, netwerk, sociale vaardigheden, talentontwikkeling,
leefomstandigheden.
- Op basis van de intake en de gesignaleerde behoefte van de jongere wordt een plan van
aanpak gemaakt met persoonlijke doelen die door de jongere zelf worden geformuleerd.
Vanaf het moment dat de jongere gestart is wordt diens functioneren geobserveerd en op
basis daarvan wordt gesignaleerd hoe deze omgaat met andere, hoe deze in de groep
functioneert, diens welbevinden en de ontwikkeling van de basis-arbeidsvaardigheden. Op
basis hiervan worden de doelen met de jongeren geëvalueerd en zonodig bijgesteld.
Afhankelijk van de behoefte van de jongere worden de doelen met een hoge frequentie
(dagelijks) of met een lagere frequentie (een keer in de zoveel weken) geëvalueerd.
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2.2 De begeleiding
Nieuw binnengekomen jongeren worden de
eerste periode wekelijks in het team
besproken, totdat geconstateerd kan worden
dat de jongere zijn plek heeft gevonden en
werkzaamheden heeft waarmee hij of zij zijn
doelstellingen kan behalen.
De jongeren zelf spelen ook een rol in de
begeleiding: een jongere die binnenkomt bij
hotspot hutspot wordt direct gekoppeld aan een andere vrijwilliger. Dit heeft voor beide
partijen voordelen: de jongere die nieuw is wordt begeleid en krijgt uitleg en de jongere die
de begeleiding geeft krijgt waardering voor zijn kennis en krijgt de kans om te groeien in zijn
vaardigheden door de ander wat uit te leggen.
Hotspot hutspot is geen instantie en dat proberen we ook niet te zijn. Dat betekent dat
hotspot hutspot vertrouwd moet aanvoelen, de organisatie moet laagdrempelig zijn en
outreachend werken, dus ook jongeren opzoeken om ze naar hh toe te leiden. Een
werkwijze als hotspot hutspot betekent: geen kantoortijden. De werkwijze moet informeel
zijn, maar altijd onder controle.

2.3 De instrumenten en werkwijze
Voor de intake en de begeleiding van de jongeren worden de volgende instrumenten
gehanteerd:
- Bij de intake vind er een gesprek plaats aan de hand van een intake-formulier. De uitkomst
van de intake is dat de jongere zelf een aantal doelen kan formuleren die hij of zij in een
vastgestelde periode wil behalen. De doelen worden zoveel mogelijk haalbaar en
uitdagend geformuleerd met hulp van de begeleiding. Op basis van de mogelijkheden van
de jongere naar aanleiding van de intake wordt de haalbaarheid bepaald en op basis van
de beperkingen die de jongere ervaart worden de doelen in voldoende kleine stapjes
opgesplitst die uitdagend genoeg zijn om successen te genereren.
- Een belangrijk instrument voor de intake en de begeleiding van de jongeren is de
zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), een instrument om op alle domeinen van het leven van de
jongere een inschatting te maken of de jongere daar belemmeringen ervaart of niet, hulp
nodig heeft, of een ontwikkeling doormaakt. De ZRM is bij uitstek een instrument voor de
begeleider en wordt dus niet in overleg met de jongere ingevuld. De begeleider vult de
ZRM voor eigen gebruik in naar aanleiding van gesprekken, de intake of een evaluatie en
gebruikt het als onderbouwing voor de begeleiding, eventuele hulp die ingeschakeld moet
worden of voor het bepalen van een contra-indicatie (druggebruik).
- Het beeld van een jongere tijdens een intake is in veel gevallen niet volledig, daarom
worden de doelen regelmatig geëvalueerd en eventueel naar aanleiding van de evaluatie
bijgesteld. Frequentie afhankelijk van de verandering of de behoefte van de jongere.
- De jongeren waarmee hotspot hutspot werkt hebben soms behoefte aan een acute
interventie. Daarom steekt hotspot hutspot veel tijd in het opbouwen van een zeer
levendige sociale kaart met daarop alleen maar sleutelfiguren die persoonlijk te benaderen
zijn, bijvoorbeeld voor doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties, met name voor
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spoedvragen, het krijgen van onderdak, schuldhulpverlening etc. hotspot hutspot gaat
bewust op zoek naar professionals die in staat zijn om persoonlijk van betekenis te zijn
voor jongeren en onderhoudt daar regelmatig contact mee. Dit kunnen ook werkgevers
zijn die regelmatig betaalde banen in de aanbieding hebben, wijkagenten die in kunnen
grijpen noem maar op. Op de sociale kaart van hotspot hutspot staan geen
telefoonnummers van loketten en informatienummers. De professionals op de sociale
kaart worden alleen door de medewerkers van hotspot hutspot zelf benaderd om misbruik
te voorkomen.
- Voor alle jongeren wordt een VOG aangevraagd. Dit is vaak een kleine stap die voor de
jongere en voor hotspot hutspot van betekenis is: er wordt gewerkt met jonge kinderen en
het ontvangen van de VOG is voor de jongere vaak een eerste gevoel dat ze bepaalde
doelen wel kunnen bereiken.
- Bij hotspot hutspot wordt volgens de presentietheorie van Baart gewerkt. ‘Present zijn’, is
daarmee een belangrijk instrument voor de begeleiders van hotspot hutspot. Meer
hierover in hoofdstuk 3
Een belangrijk principe bij hotspot hutspot is wederkerigheid: doordat er een vraag is in de
wijk naar een oplossing van sociale problematiek, komt Hotspot hutspot in de wijk. Door de
bijdrage van de jongeren kan Hotspot hutspot goed eten voor iedereen bieden, wat weer
leidt tot waardering voor de jongeren in de wijk. Hierdoor kan Hotspot hutspot succesvol
een plek bieden waar kwetsbare doelgroepen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Met
andere woorden: als het met de jongeren goed gaat, dan levert dat wat op voor Hotspot
hutspot.

2.4 Begeleiding en opleiding van jongeren
Belangrijk onderdeel van het aanbod van
Hotspot hutspot is dat er in samenwerking
met de locale ROC’s een aantal
opleidingsmogelijkheden kunnen worden
geboden op het gebied van horeca, facilitair
en logistiek. Hotspot hutspot biedt de
erkende praktijkstage en de ROC verzorgt
het onderwijs. Voor jongeren die nog niet
eerder een opleiding hebben afgerond en die
via een 21+ traject
aan MBO 2 of 3 opleiding kunnen starten (door middel van een toelatingstest) zijn vooral de
beroeps begeleidde leerweg (BBL) trajecten relevant. Daarnaast biedt Hotspot hutspot de
mogelijkheid tot het behalen van een leermeestercertificaat. Een aantal jongeren die voor
hun dagbesteding bij Hotspot hutspot kwamen hebben via dit traject inmiddels betaald
werk gevonden, voor een deel bij Hotspot hutspot en voor een deel in het netwerk van
partnerorganisaties die hun vacatures altijd eerst bij hotspot hutspot plaatsen. Een
opleidingsmogelijkheid waar nu nog aan gewerkt wordt is om in de nabije toekomst
jongeren ook de kans te bieden dat ze hun rijbewijs kunnen halen bij Hotspot hutspot. Veel
jongeren geven aan gemotiveerd te zijn om hun rijbewijs te halen, maar daar geen middelen
voor te hebben, terwijl veel relevante vacatures voor jongeren een rijbewijs als vereiste
hebben. Het halen van het rijbewijs zal worden geïntegreerd in het transport voor Hotspot
hutspot, waarbij rijinstructeurs rijles geven tijdens het dagelijkse logistieke proces.
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2.5 Werving en matching van jongeren
De tieners die mee kunnen koken worden in
eerste instantie geworven door middel van
introducties die op basisscholen worden
gegeven in de bovenbouw en ze worden
aangesproken op straat door de teamleden
van Hotspot hutspot. Over het algemeen
gaat de verdere werving door middel van
mond op mond reclame. Hotspot hutspot is
actief op sociale media en verwerft veel
bekendheid met activiteiten in de buurt. Iedereen is welkom en kan meedoen, per middag
kunnen er per locatie maximaal 7 tieners meekoken. Met meer tieners is het lastig om elk
kind de aandacht te geven die nodig is, aangezien het vaak gaat om tieners die veel
structuur en duidelijkheid nodig hebben.
De jongeren die voor vrijwilligerswerk (dagbesteding) komen, komen soms uit zichzelf, maar
worden in veel gevallen doorverwezen door de samenwerkingspartners Zero&Sano, Fier of
door de locale welzijnsorganisatie. Er vindt geen selectie plaats. Contra-indicaties zijn een
actieve verslaving en geweld. Jongeren moeten wel een VOG kunnen krijgen voor het
werken met minderjarigen. De matching vindt plaats op basis van de voorkeur van de
jongere en de activiteiten die er beschikbaar zijn op de locatie

2.6 Meerwaarde voor jongeren
Voor de tieners die mee komen koken is Hotspot hutspot een fijne plek, waar ze graag
komen. Vanaf 15 jaar krijgen jongeren een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke
criteria die daarvoor gelden. De tieners zelf geven aan dat ze na schooltijd geen plek
hebben om naartoe te gaan: thuis is het vol vanwege de vaak grote gezinnen in kleine
woningen, of er is juist niemand thuis en op straat worden ze als hinderlijk en
overlastgevend ervaren.
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Boxershort, korte broek, trainingsbroek en
spijkerbroek aan. Nette sneakers, een
trainingsjasje van een grote Europese
voetbalclub en een klein tasje schuin om de
nek. Rico, niet zijn echte naam, is wel een
beetje een baas. Hij zou zomaar 21 kunnen
zijn, maar hij is 16. Examenjaar basis-kader
op een nieuwe school.
Je zou achter dat altijd vriendelijke gezicht
niet verwachten dat hij
door een geweldsincident een nieuwe school heeft moeten
zoeken. Een positief gezicht waar geen wantrouwen of agressie op te bespeuren valt. Elke,
soms onnozele, vraag wordt op zijn minst ondersteund door een ietwat sullige glimlach. Hoe
groot moet het verschil in werelden zijn (geweest) waar Rico in leeft. School, thuis, straat en
nu ook Hotspot Hutspot.
Opgegroeid in West en op Zuid: “Ik was 7 of 8, toen maakte ik voor het eerst een steekpartij
mee, maar ik besefte niet wat dat was, dus het deed me niets. Maar de wereld klopt eigenlijk
niet. Terrorisme? Ik weet echt niet wat ik er van denken moet.”
Rico weet wat er te halen valt, hoe lang hij er voor nodig heeft om het te regelen en hoeveel
iets kost. Hij lijkt het allemaal al wel gezien te hebben: wapens, drugs, diefstal, snel geld.
Gezien dus! Aan de erge dingen heeft hij nooit meegedaan, maar een fiets op straat is toch
eigenlijk van iedereen. Buiten, in zijn wereld.
Hij vertelt over een paar zaakjes waar hij nooit mee in de problemen is gekomen en schrikt
van een gemene suggestieve vraag. Met grote open ogen en zijn mond open kijkt hij op en
zegt niets. Hij lijkt het liefst uit die wereld weg te blijven. Hij schetst een beeld van zichzelf
dat ook helemaal niet bij de Rico die wij kennen past.
“Het is niet makkelijk hoor op Zuid om positief te zijn, je weet niet wie je kan vertrouwen.” Je
ziet hem nadenken over de vraag of hij rolmodellen of goede voorbeelden heeft in zijn leven.
Hij komt er niet uit.
“Vroeger wilde ik alleen maar voetballen, lachen, alles. Nu wil ik mij focussen op school en
muziek maken. Ik wil positief zijn en mijn downkanten laten verdwijnen.” Rico vertelt over zijn
schoolwissel, hoe hij zich in het nauw gedreven voelde en niet geleerd had op een andere
manier te reageren. Hij zou het zo weer doen in dezelfde situatie, maar heeft er wel van
gebaald. Hij wil zijn moeder dit allemaal niet aandoen. Zijn rapteksten zijn voor een groot
gedeelte ook negatief van aard, maar daar wil hij verandering in brengen, het woord positief
valt wederom.
Hoe komt zo’n jongen als jij bij hotspot hutspot terecht? “Via mijn broer zijn stage. Hij heeft
mij meegenomen en toen ben ik gebleven. Het is hier positief, ik heb altijd zin om te gaan.”
Het woord ‘positief’ valt weer.
Wij zien Rico graag komen. Vaak op tijd, geen sneltrein en we zien hem nog niet meteen een
kookboek schrijven, maar hij geniet, heeft lol, klaagt amper en we kunnen hard om hem
lachen. Onze keukencowboy: met twee schoonmaaksprays gewapend valt hij de afzuigkap
aan. Als een logge diesel voert hij zijn opdrachten (uiteindelijk) echt wel uit. Als je goed kijkt,
is hij veel minder lui en ongeïnteresseerd dan je zou denken.
Succes met je examenjaar Rico, we hebben genoeg rustige plekken in het restaurant om te
gaan zitten leren, als je dat nodig hebt. Je bent welkom en kunnen jouw vrolijkheid goed
gebruiken. Als alles klopt wat je zegt, snap dan, dat jij een positief voorbeeld voor anderen
kunt zijn.
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De tieners zelf geven aan naar hotspot hutspot te komen omdat ze het er gezellig en fijn
vinden. Ze vinden hotspot hutspot leuk omdat ze (o.a.) koken leuk vinden en/of juist graag
willen leren koken. Een van de jongens die afgelopen jaar veel meedraaide in Lombardijen is
na de zomervakantie begonnen met de horeca vakschool. Hij treedt daarmee in de
voetsporen van meerdere van ‘onze’ tieners die doorstroomden om van koken hun vak te
maken. Twee van de jongens die horecavakschool zijn gaan doen hebben stage gelopen bij
resp. Las Palmas (via Herman Den Blijker die bij hotspot hutspot een fundraiser diner
kookte) en sterrenrestaurant Joelia (uit: jaarrapportage 2018).
In de praktijk is de maaltijd voor de tieners die bij Hotspot hutspot komen aan het eind van
de middag krijgen, één van de weinige warme maaltijden die ze in de week eten. Hotspot
hutspot heeft als motto “Goed eten voor iedereen”, maar dat is in de wijken waar ze actief
zijn, zeker niet vanzelfsprekend.

Noëlle
“Ik kom even kijken hoe het hier met mijn
dochter gaat!” Het gebeurt bij ons vaker dat
een moeder nieuwsgierig komt kijken wat haar
kind nou eigenlijk na schooltijd aan het doen
is. Altijd welkom!
“Gaat het wel goed met haar hier?” vraagt ze
met een spoortje verbazing. Noëlle staat
opgewekt tussen een stagiaire van het MBO
en een Syrische dertiger gehaktballen te
draaien.
Op een
plekje,
buiten gehoorafstand van kinderoren, vertelt moeder
“het” verhaal over haar dochter en of we nog niets aan haar gemerkt hebben.
Toen Noëlle anderhalf jaar oud was wist moeder het al: mijn dochter steekt net even iets
anders in elkaar en nu na jaren met strijd en worstelingen mogen we eindelijk met haar naar
groep 7 van het speciaal basisonderwijs. “Ik ga nog wel even kijken of ze misschien niet
beter in groep 6 geplaatst kan worden daar, om haar rustig de tijd te geven. Voor je het weet
moet ze naar de middelbare school.”
Ze is eigenlijk altijd thuis, binnen, alleen. Vriendinnetjes is ze meestal na een week kwijt,
want op het moment dat ze close met iemand wordt, lijkt ze ze alweer onhandig van zich af
te stoten. Moeder schetst een eenzaam beeld van Noëlle en houdt haar hart vast totdat het
ook bij Hotspot Hutspot misgaat en we haar niet meer zullen zien.
Is dat hetzelfde meisje dat die mooie vaasjes met bloemen op tafel had verzorgd, waar
vrijwilligers en gasten dol op zijn? Lekker speels en af en toe een beetje ondeugend, maar
heel gedreven om te helpen en te leren. Nieuwsgierig, dansend en met humor.
En we zien het wel en we merken het wel en we tellen ook wel een keer tot 5 of tot 10,
omdat ook dit 11-jarige Rotterdammertje na een dag op school weleens haar concentratie
verliest en een gemaakte werkafspraak vergeet. Eigenlijk wil ze dan gewoon de ruimte
hebben om voor de deur buiten te spelen en door de tuin te vliegen. En die krijgt ze ook.
Even opladen en weer doorgaan.
We zien het wel en we merken het wel, maar het valt bij ons minder op, dan in een
schoolbank, in een rij naar de gym en om 2 uur ’s middags op pagina 48 van een rekenboek.
Doe het recept maar keer vijf? Dat lukt best.
750 gram bloem, 600 milliliter water, 18 gram zout, een snufje zout, hoe groeit een
aubergine, wat is een mandoline, 5 uien in ringen, de oven op 180 graden, een gezellig
ingericht restaurant. Daar heeft Noëlle geen boeken voor nodig.
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Noëlle in actie: “Ik ga naar de mensen toe en zeg: Welkom bij Hotspot Hutspot, dan breng ik
ze naar een tafel toe en krijgen ze een drankjeskaart van me.”
Moeder zei nog: ”Volgend jaar verhuizen we naar de andere kant van de stad, dat is
jammer.” Blijkt nou net dat we daar ook zitten met Hotspot Hutspot en Noëlle gewoon weer
welkom is. Zullen we het woord gedragsproblemen gewoon schrappen en het alleen nog
maar hebben over uitdagingen? Er komt vast een dag dat Noëlle thuiskomt na een middag
Hotspot Hutspot en “nooit” meer naar ons toe wil, maar dat zien we dan wel weer. Een
moeder met een telefoon, een groot glas sap en zoeken naar een oplossing. Maar voor
nu…. Noëlle weet perfect hoe ze de karaf met water en schijfjes citroen elegant serveert.
Voor de jongeren die bij Hotspot hutspot komen biedt Hotspot hutspot een plek waar ze
weer in een ritme kunnen komen zonder oordeel. De jongeren krijgen de kans om mee te
draaien in een team, waarmee ze sociale contacten hebben die ze vaak missen. De
jongeren waarvoor Hotspot hutspot een dagbesteding is, krijgen de kans om weer een
beetje vertrouwen in hun eigen vaardigheden te krijgen en te ontdekken waar ze goed in
zijn. Voor hen is Hotspot hutspot soms nog de enige kans om maatschappelijk te
participeren.Voor de jongeren die daar aan toe zijn, biedt Hotspot hutspot een opstapje naar
een opleiding of werk.
Deanisia (21)
Gesloten kwam ze rond de jaarwisseling
binnen. Ruzie dreigde soms of ze kookte in
haar eigen hoekje met eenvoudige taken, het
liefst niet te dicht bij andere mensen en zeker
niet met die vervelende kinderen. Als
Deanisia haar dag niet had, bleef iedereen
nog 50 cm extra uit haar buurt. “Wat wil je
worden?” – “Stewardess” -“Nou, zoals je hier
nu staat, neem ik wel het volgende vliegtuig.”
–“U wilt mij zeker wegsturen?” –“Geen
denken aan jongedame, ik wil dat je elke dag
bij hotspot hutspot gaat werken alsof je aan
het solliciteren bent bij een vliegmaatschappij.”
Ik zou willen dat ik gefilmd had, hoe ze was. In dit half jaar is Deanisia enorm geopend.
Tienerjaren die bestonden uit teleurstellingen en aanvallen op haar zelfvertrouwen door
schoolwisselingen, vechtpartijtjes en veel straf maken steeds meer plaats voor
succeservaringen. Een collega zegt: ”Jij hebt echt veel meer zelfvertrouwen gekregen sinds
je bij hotspot hutspot bent.” Ze antwoordt:”Dit is ook voor het eerst dat ik leuke collega’s
heb.”
Toen haar stage afliep, omdat ze haar MBO 1-diploma Horeca-Assistent behaalde bij
Zadkine, was ze niet weg te krijgen in de zomervakantie. Twee en soms drie dagen per week,
kwam ze weer aangewandeld. De eerste drie minuten van de dag heeft ze nog altijd nodig
om haar collega’s van die dag in zich op te nemen en haar plaats te bepalen, maar dan heeft
ze de rest van de dag een groot aandeel in de gezelligheid in het restaurant. Nieuwe
medewerkers en binnengewandelde kinderen worden nieuwsgierig aan de tand gevoeld en
onbewust, maar met respect helpt ze op die manier anderen zich ook vlot thuis te voelen.
“Heeft het gesmaakt meneer? Bent u hier voor het eerst?” Deanisia raakt steeds vaker met
gasten in het restaurant in gesprek, en bij wedervragen vertelt ze trots hoe ze ooit begon op
het praktijkonderwijs en hier haar mbo1-diploma heeft kunnen halen. Als ze geen andere
stage kan vinden, wil ze graag nog een jaar blijven, de opleiding tot stewardess kan ze toch
pas vanaf niveau 4 volgen.
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Voor de (jonge) statushouders is Hotspot hutspot een plek om in een sociale warme
omgeving kennis te maken met de Nederlandse samenleving, de taal te leren en relevante
werkervaring op te doen.
Adil(22)
Opeens stapt Adil binnen aan het einde van
de avond. Hij heeft zijn broer meegenomen,
die kan voor hem vertalen. Adil heeft een
maand meegewerkt in de keuken van
Krootwijk. Opeens was hij weg, maar een
telefoontje leerde dat hij nu bij een
supermarkt aan het werk was gegaan.
“Sorry, sorry” klinkt het een aantal keer. Hij
vindt het niet netjes dat hij niets van zich heeft
laten horen toen hij niet meer kwam.
Adil is 1 jaar in Nederland. Gevlucht uit Syrië
met 1 broer.
Het laat zich raden dat dit geen fijne reis is geweest. Naast het leren van een nieuwe taal,
heeft Adil ook nooit leren lezen of schrijven en slechte ogen, maar geen bril.
Adil schudt uitvoerig mijn hand, hij is heel dankbaar dat hij hier mocht helpen. Hij vond het
erg leuk en gezellig om met deze mensen mooi eten maken, hij dacht eerst niet dat hem dat
zou lukken. Met zijn baantje bij de supermarkt kan hij wat meer verdienen dan onze
vrijwilligersvergoeding en hij heeft het daar ook naar zijn zin. Een paar “sorriss” en
“dankjewels” verder belooft hij dat hij zeker nog een keer komt eten. We zijn tevreden dat
Adil deze vervolgstap heeft gemaakt.
Samengevat biedt Hotspot hutspot de tieners en de jongeren een plek waar ze een sociaal
netwerk hebben en een leuke tijd hebben met elkaar. Ze leren een vak en ontdekken waar
ze goed in zijn. Hotspot hutspot versterkt hun vertrouwen in hun eigen kunnen en heeft als
resultaat dat de tieners en de jongeren weer gemotiveerd worden een opleiding te gaan
doen of te gaan werken.
Linda(45)
Het wijkteam heeft gebeld. Er woont een
mevrouw bij jullie om de hoek die momenteel
geen stuiver meer heeft, maar ook geen
boterham, dus ook niet voor haar twee
pubers. “Kunnen jullie haar misschien ergens
mee helpen?” Ook op deze vrijdag lukt het
ons gemakkelijk om: “waarschijnlijk wel” te
zeggen.
Dezelfde middag stapt Linda bij ons binnen.
Het is meteen tijd voor een bakkie koﬃe. Er
komt een golf van letters uit haar mond, die
woorden en zinnen vormen en ze lijkt eindelijk
haar verhaal een keer kwijt te kunnen. Het gaat over
zorgen over haar kinderen, over een omzwerving door provincies, over huisuitzettingen,
bewindvoering en toezicht. Ze vertelt dat ze nu op een driekamer woning woont en zelf op
de bank slaapt, zodat haar kinderen een eigen kamer hebben.
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Het is bewolkt in Rotterdam.
Het kost ons uiteindelijk alleen een pak wc-papier van ons eigen geld, maar verder kunnen
we Linda met twee tassen brood, vlees en groente op pad sturen wat voor hotspot hutspot
reststromen zijn. Vlees en brood was ingevroren op de uiterste verkoopdatum en groente
was niet mooi genoeg voor de commerciële handel. Prima producten, die toch nog een
nieuwe kans krijgen.
Dezelfde avond schuift Linda met haar dochter bij ons aan voor een uitgesteld diner. Linda
zegt even later dat haar dochter het eigenlijk niet durft te eten, omdat ze er geen geld voor
hebben. We leggen trots uit, dat er gisteren nog gasten waren die voor ze betaald hebben
door een uitgesteld diner te doneren. “Als wij weer geld hebben, gaan wij ook zo’n
uitgesteld ding kopen hoor mam”.
In de weken erna komt Linda geregeld op de koﬃe en er schuift altijd wel een hotspotter bij
haar aan om een praatje te maken. Haar verhalen gaan steeds minder over het verleden en al
veel vaker over de toekomst. Ze wil de opleiding “ervaringsdeskundige” gaan doen en hoopt
dat de financiering rondkomt. Op een gegeven moment staat ze van haar koﬃe op en begint
ze, als de laatste gasten uit het restaurant weg zijn, tafels af te ruimen. Een week later staat
ze met een koksbuis aan bij ons in de keuken en laat trots weten: ”Ik ben helemaal in mijn
apropos”.
Vandaag scheen de zon in Rotterdam.

2.7 Duur
Jongeren zijn zo lang welkom als nodig is om hun leven weer voldoende op de rit te krijgen,
structuur te krijgen, werkervaring en arbeidsvaardigheden op te doen, de taal te leren of een
opleiding te doen. Met elke jongere worden bij zijn situatie passend haalbare afspraken
gemaakt over inzetbaarheid. Hotspot hutspot is uit op succeservaringen, wat betekent dat
het kunnen nakomen van deze afspraken een doel is. Als daar een lange opbouwtijd voor
nodig is om iemand in een normale dagstructuur te krijgen, dan wordt die tijd genomen.

2.8 Competenties van de begeleiders
De dagelijkse begeleiding van de jongere is
de verantwoordelijkheid van de
professional/ leermeester die de leiding
heeft over de locatie. Dit kan een
professional met een didactische of sociaal
agogische achtergrond zijn of een
ervaringsdeskundige die gestart is als
vrijwilliger bij Hotspot hutspot en na het
volgen van opleidingen en op basis van zijn
of haar ervaring bekwaam wordt geacht een
locatie te leiden. Locatieleiders worden vooral
geselecteerd op hun sociale en
coachingsvaardigheden (inlevingsvermogen, motiveren etc) en in de tweede plaats op hun
aﬃniteit met horeca.
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Overige belangrijke competenties voor de begeleiders zijn:
• Individuele begeleiding kunnen bieden, gericht op de persoonlijke ontwikkeling en de
behoefte van de jongere;
• Signaleren en vervolgens ook zelfstandig kunnen interveniëren;
• Netwerken, de begeleider heeft een actief, betrokken en en divers netwerk van
professionals nodig om in te zetten voor de jongere;
• de begeleiders moeten snel kunnen schakelen en altijd voorbereid zijn op onverwachte
wendingen;
• ze moeten kunnen anticiperen op bepaalde ontwikkelingen bij jongeren zodat ze in het
geval een situatie zich voordoet, direct kunnen handelen

2.9 Randvoorwaarden voor toepassing
Om met een hotspot hutspot te kunnen starten moet aan een aantal randvoorwaarden
voldaan worden. Het is geen methodiek die je even invoert in je eigen organisatie: het
implementeren van de werkwijze van hotspot hutspot is een uitbreiding van het eigen
aanbod voor een doelgroep die soms nog niet of moeilijk wordt bereikt en waar op dat
moment geen bestaand aanbod voor is. Het is dus belangrijk dat er commitment is vanuit
de lokale overheid, in de wijk waar hotspot hutspot wordt gevestigd en dat er duidelijke
samenwerkingsafspraken worden gemaakt met eventuele partners. hotspot hutspot moet
autonoom kunnen werken zonder binnen het regime van een welzijnsorganisatie te vallen.
Het vergt dus onafhankelijke en zelfstandige professionals of sociale ondernemers die
hotspot hutspot willen starten. hotspot hutspot is geen project: het is een sociale
onderneming die deels ook draait op een eigen verdienmodel. De uitvoerders moeten dus
naast alle bovengenoemde competenties ook ondernemersvaardigheden hebben.
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2.10 Wat kost het?
Het opstarten van een hotspot hutspot brengt
een aantal kosten met zich mee. In deze
paragraaf worden de kosten inzichtelijk
gemaakt. Per locatie kunnen daar natuurlijk
nog wel locatie-specifieke kosten bijkomen.

ingrijpende

verbouwing

gaan.

Opstartkosten
Om te starten moet er rekening gehouden
worden met (minimale) aanpassingen aan het
gebouw en kosten voor de inventaris. De
ervaring leert dat dit rond de € 20.000 ligt. Bij
de start wordt natuurlijk al rekening gehouden
met de randvoorwaarden waar het pand aan
moet voldoen, het kan dus niet over een

Onder de inventaris worden naast keukenapparatuur en meubilair ook linnengoed en servies
verstaan.
Salariskosten
Jaarlijks moet er rekening gehouden worden met 1 fte salariskosten voor een begeleider die
er 5 dagen in de week alle dagen is. Wanneer dit kostentechnisch niet haalbaar is, kan er
gekozen worden voor een beperkte opening van ten minste 3 dagen. De bruto salariskosten
voor hotspot hutspot komen per locatie neer op € 50.000.
Begeleiding van de opstart
Het eerste half jaar moet de locatieleider ingewerkt worden en vergt een locatie meer
betrokkenheid vanwege de opstart. deze kosten zijn eenmalig en moeten geraamd worden
op € 20.000
Inkoop
Een restaurant verkoopt eten en drinken en om dat te kunnen doen, moet er ingekocht
worden. Per locatie kan dat variëren. Een belangrijke manier om de kosten te besparen van
de inkoop is door gebruik te maken van reststromen. Hiervoor kan de samenwerking met
bedrijven die grote reststromen hebben met veel continuïteit. Het precieze bedrag van de
inkoop kan hier niet genoemd worden, maar het is een bedrag waarmee rekening moet
worden gehouden.
Vrijwilligersvergoedingen
Per vrijwilliger moet er rekening gehouden worden met een onkostenvergoeding van
maximaal € 140 per maand, 12 maanden in het jaar.
Inkomsten
Naast kosten, zijn er ook inkomsten.
•
Het doel is dat tenminste 1/3 van alle kosten kunnen worden behaald met de
verkoop van maaltijden en drank (non-alcoholisch).
•
1/3 van de inkomsten zijn afkomstig vanuit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld
door sponsoring, maar ook door het ter beschikking stellen van een locatie
om niet, het ter beschikking stellen van reststromen en het gebruik maken
van de diensten van hotspot hutspot bijvoorbeeld voor vergaderingen.
•
het laatste deel van de inkomsten is afkomstig uit fondsen en subsidies van
de overheid

!22

3. Onderbouwing van Hotspot hutspot
3.1 De Achtergrond
hotspot hutspot is een initiatief van sociaal
ondernemer Bob Richters. In Hotspot
hutspot heeft Bob Richters al zijn ervaring
als docent in het praktijkonderwijs
gecombineerd met zijn kennis en ervaring
uit de horeca en zijn opleiding aan de
kunstacademie van Maastricht. Dit alles bij
elkaar heeft geleid tot een individuele
aanpak: gericht op de jongere, met oog op
de ontwikkelingsbehoefte en de beperkingen
van de
jongeren. Richters gebruikt horeca vooral als middel omdat het een
uitdagende omgeving met werkzaamheden op verschillende niveaus, met (grote)
uitdagingen en directe voldoening en feedback op het geleverde product. Met goede
begeleiding biedt horeca een omgeving waarin snel successen zijn te behalen, als team
gewerkt moet worden en direct feedback komt op de kwaliteit van de inzet. Een perfecte
leeromgeving dus, die verschillende typen vaardigheden aanspreekt, zoals gastvrijheid,
inzet, teamwerk, nauwkeurigheid en creativiteit. Jongeren krijgen in een dergelijke omgeving
optimaal de kans om hun kwaliteiten van schoonmaak en mise en place, tot bediening en
het uiteindelijke bereiden van de gerechten te ontplooien.
Als kunstenaar ziet Bob Richters Hotspot hutspot als een kunstproject waarin hij zijn
kwaliteiten zowel in de vormgeving als in het concept kwijt kan. Door de jongeren iets moois
te laten creëren door ze ook te leren om op de vorm letten, wordt het eﬀect van de
succeservaring alleen maar groter: ze zetten met elkaar iets bijzonders neer. Het feit dat
Hotspot hutspot bijzonder is blijkt uit de erkenning die ook vanuit de bezoekers komt in de
vorm van de ranglijsten op recensie sites, waarin hotspot hutspot steevast in de top 3 staat
voor gastvrijheid en vorm.
Om het concept hotspot hutspot goed te laten werken is het van belang om te begrijpen
wat de kracht van de keuze voor horeca als middel is. Het is dan ook direct duidelijk dat
succeservaringen alleen zullen optreden als de begeleiding goed is: de begeleiders moeten
voortdurend in staat zijn om de kwaliteiten van de jongeren goed in te schatten zodat zij
ambitieuze, maar haalbare taken krijgen en in staat zijn om deze tot een goed einde te
brengen. tegelijkertijd heeft de begeleider als taak om het hele team succesvol te laten zijn.
Dit betekent dat er gestructureerd gewerkt moet worden, met gerechten die tijdens het
‘proefkoken’ geoefend zijn. de begeleider heeft als taak om alle kwaliteiten van alle
deelnemende jongeren en vrijwilligers zo te combineren dat tegen de tijd dat de gasten
komen er een goed product staat en iedereen op tijd zijn eten krijgt. Dit vergt veel van de
begeleider die bij een geslaagde avond de ‘eer’ aan de jongeren gunt. Binnen hotspot
hutspot is dus geen plek voor ego’s: je staat er als begeleider volledig ten dienste van het
team en de individuele jongeren.
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3.2 De visie achter hotspot hutspot
Binnen hotspot hutspot wordt gewerkt met
de presentietheorie van Andries Baart1.
Volgens Baart is methodisch handelen op
zichzelf geen doel en moet de professional
‘zijn methodieken, expertise en vaardigheden
als een rugzak dragen, zodat deze zich vrij
voelt om op zijn doelgroep, in dit geval de
jongere af te stappen, contact te maken en
van daaruit te bepalen wat hij uit die
welgevulde rugzak gaat halen.’2 Dit is
precies de essentie van wat hotspot hutspot beoogt in de wijken waar zij actief zijn. Dit
vergt van de begeleiders een open houding en het geduld om naast de jongere te staan, in
dit geval in de keuken of in de bediening en te investeren in het contact. Werken met de
presentietheorie wordt ook wel relationeel werken genoemd en betekent in het geval van
hotspot hutspot dat de begeleider zich open en geduldig inspant om tot een goed begrip te
komen van de jongere. dat de begeleider belangstelling heeft voor de jongere zelf en waar
diens leven om draait. Volgens Baart wordt het begrip dat zo ontstaat maatgevend voor wat
de professional gaat doen en welke interventies hij uit zijn welgevulde professionele rugzak
haalt. “Niet één keer aan het begin, maar gedurende het gehele proces van begeleiden:
telkens weer de ander zien en telkens weer bijdraaien en afstemmen zodat het past”3 . Baart
benadrukt dat relationeel werken geen maniertje is en soms ook in strijd lijkt te zijn met
professioneel handelen.
Bij hotspot hutspot is het investeren in de jongere om deze te leren kennen en daardoor ook
te kunnen signaleren waar ondersteuning geboden is het uitgangspunt. Ondanks het feit dat
dit een langzame manier van werken lijkt te zijn, levert het duurzame resultaten op omdat
het niveau en de draagkracht van de jongeren goed kan worden ingeschat. De neiging en
de behoefte om direct en oplossingsgericht te reageren op informatie die de jongere op het
eerste gezicht deelt en de hulpvraag die deze stelt moet onderdrukt worden. In veel gevallen
blijkt dan ook dat naarmate het contact met de jongere tot stand komt en beter wordt, de
onderliggende problematiek een heel andere is dan wat er in eerste instantie wordt
gepresenteerd. Door de jongere echt te leren kennen, kunnen de begeleiders van hotspot
hutspot oplossingsrichtingen bieden die veel beter passen bij de situatie van de jongere,
maar ook bij diens wereldbeeld en dat van diens omgeving.
Een hotspot hutspot professional legt daarom eerst contact en probeert de jongere ook echt
te waarderen. Zoekt naar de kwaliteiten en vaardigheden van de jongere waarin hij of zij
zichzou kunnen ontwikkelen en probeert voortdurend in de gaten te houden welke eﬀecten
zijn of haar handelen op de jongere heeft.

1

http://www.andriesbaart.nl

Andries Baart (2016) Reactie op De Stelling Voor buurtontwikkeling bestaat geen methodiek. Eens of oneens? [Response on the
proposition ‘There is no method for community building. Yes of No?’] Platform voor buurtontwikkeling, mei 2016 https://
www.buurtwijs.nl/content/voor-buurtontwikkeling-bestaat-geen-methodiek
2

Andries Baart en Lotta Blokker. Relationeel werken #1: De ander tevoorschijn laten kruipen. Zorg en Welzijn 17(4) 14-16
2017 https://www.zorgwelzijn.nl/content/uploads/sites/4/2017/09/Aflevering-1.compressed.pdf
3
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3.3 Methodische onderbouwing van hotspot hutspot
De werkwijze van Hotspot hutspot is gebaseerd
op praktijkervaring: zien wat werkt in de
praktijk. Onderliggend aan die praktijkervaring
liggen echter een aantal beproefde
theoretische modellen die hun oorsprong
hebben in de jaren ’80 van de vorige eeuw,
maar nog altijd relevant zijn en tegenwoordig
niet alleen worden toegepast in de
preventieve zorg, de sport, maar ook in het
bedrijfsleven. De modellen zijn doorontwikkeld
en worden tegenwoordig veel gebruikt als uitgangspunt voor gedragsverandering in de
zorg, sport of het bedrijfsleven maar de essentie ervan is dezelfde gebleven4,5,6.
Gepland gedrag
hotspot hutspot heeft als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren door
middel van strategieën op motivatie, attitude en interesse. De ontwikkeling van
zelfredzaamheid is een proces waarin zij moeten leren steeds meer dingen zelf te doen. Dit
kan alleen als een jongere leert wat hij kan en dat hij de uitkomsten hiervan zelf kan
beïnvloeden. Hiervoor is een stimulerende en motiverende omgeving waarin de jongere
veilig kan ontdekken wie hij is en wat hij kan, onmisbaar. De aanpak van hotspot hutspot
richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid door het vergroten van self-eﬃcacy,
attitude verandering en het bereiken van zelfregulatie bij de jongere. De aanpak is
gebaseerd op de theorie van gepland gedrag van Ajzen en Fishbein7, de begrippen selfeﬃcacy van Bandura8 en zelfregulatie van Zimmerman9. Deze theoretische begrippen zijn
nauw aan elkaar verbonden en lenen zich voor sociale leersituaties omdat ze inzicht geven
in de interactie tussen persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en het gedrag.

4

Brug, J., Assema, P. van en Lechner, L. (2007). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak.

5

Halem, N. van., et, al. (2013). Lekker belangrijk: leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren. Noordhoff Uitgevers.

6

Lortie, J. & Castogiovanni, G. Int Entrep Manag J (2015) 11: 935. https://doi.org/10.1007/s11365-015-0358-3

7

Icek Ajzen. Attitudes, Personality and Behavior, Open University Press, 2005

8

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

9

Zimmerman, Barry. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. Handbook of Self-regulation.
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Self-efficacy
Weten wat je kan en vertrouwen hebben in
het eigen kunnen, self eﬃcacy dus,
beïnvloed welk doel de jongere zichzelf stelt,
de hoeveelheid moeite die hij/zij hiervoor wil
doen, het doorzettingsvermogen en de
prestatie10 ,11. Jongeren met een hoog gevoel
van self-eﬃcacy presteren beter, werken
harder en hebben meer doorzettingsvermogen als het even moeilijk wordt dan
jongeren die twijfelen aan hun eigen kunnen.
Self-eﬃcacy bepaalt dus gedragskeuzes, de inspanning, volharding en zelfsturing en is een
goede voorspeller van individuele prestaties. Mensen die overtuigd zijn van hun eigen
mogelijkheden benaderen moeilijke taken als een uitdaging om te overwinnen en niet als
bedreigingen die je moet vermijden. Deze positieve oriëntatie wakkert interesse aan en
vergroot de betrokkenheid bij activiteiten. Mensen met een hoge mate aan self-eﬃcacy
stellen zichzelf uitdagende doelen en committeren zich hier vervolgens aan. Ze doen veel
moeite om te bereiken wat ze zich voornemen en bij tegenslagen doen ze nog meer moeite.
Dit bevordert resultaten, reduceert stress en verlaagt gevoeligheid voor depressie12. Ze
hebben zelf controle en laten dingen gebeuren in plaats van dat ze zichzelf passief
overgeven aan dat wat ze overkomt. Self-eﬃcacy is de basis voor het welzijn van een
jongere en voor de ontwikkeling van motivatie om iets te willen bereiken. Self-eﬃcacy is
daarmee ook een kritische determinant van zelfregulatie13. Om echt iets te willen bereiken
moeten jongeren ook geloven dat ze er toe in staat zijn, anders zal de jongere de moeite niet
nemen en niet doorzetten wanneer het lastig wordt. Self-eﬃcacy vormt daarmee de basis
van bijna alles wat een jongere onderneemt omdat het de attitude van een jongere
beïnvloed en daarmee de keuzes die zij maken, bijvoorbeeld voor hun opleiding en
vrijetijdsbesteding. Om jongeren te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van selfeﬃcacy is het belangrijk om te weten wat daaraan kan bijdragen. Bandura onderscheidt vier
belangrijke bronnen voor het verwerven van self-eﬃcacy die begeleiders
interventiemogelijkheden bieden om bijvoorbeeld de attitude van jongeren te veranderen,
hun verwachtingen ten aanzien van de jongere duidelijk te maken en hun competenties te
vergroten:
1. Het ervaren van succeservaringen
2. Het zien van succeservaringen bij belangrijke rolmodellen
3. Aanmoediging vanuit de sociale omgeving
4. De eigen psychologische reactie

10

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman

Schunk, D. H. (2005). Self-regulated learning: The educational legacy of Paul R. Pintrich. Educational Psychologist, 40,
85-94.
11

Santos, H. P., Kossakowski, J. J., Schwartz, T. A., Beeber, L., & Fried, E. I. (2018). Longitudinal network structure of depression
symptoms and self-efficacy in low-income mothers. PLoS ONE, 13(1), [e0191675]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.
0191675
12

Mustafa Meral, Esma Colak & Ertan Zereyak The Relationship between Self-Efficacy and Academic Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences Volume 46, 2012, Pages 1143-1146
13
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In het verlengde van het begrip self-eﬃcacy ligt de theorie van gepland gedrag van Ajzen.
Volgens deze theorie wordt het gedrag verklaard vanuit een intentie. Aan deze intentie
liggen drie typen verwachtingen (beliefs) van dat gedrag ten grondslag.
Verwachting ten aanzien van het gedrag
De verwachting ten aanzien van het gedrag heeft betrekking op de mate waarin de uitkomst
van het gedrag als positief of negatief wordt gewaardeerd. Heeft de uitkomst van het
gedrag positieve eﬀecten voor de jongere, bijvoorbeeld sociale contacten met
leeftijdsgenoten door lid te worden van een sportclub, dan is de attitude ook positief. Aan
de andere kant betekent dit dat wanneer de verwachting negatief is, de attitude van de
jongere ten aanzien van het gedrag ook negatief is14.
Verwachting ten aanzien van de norm
Naast verwachtingen over de uitkomst van
het gedrag, spelen verwachtingen over wat
belangrijke personen uit de omgeving van het
gedrag vinden ook een belangrijke rol14. De
jongere streeft de goedkeuring van zijn
vrienden of zijn familie na en neemt daarmee
de verwachtingen over die de omgeving van
hem heeft. Als de vriendengroep van de
jongere helemaal niet positief denkt over
sporters, dan zal de jongere zelf niet snel gaan sporten. Dit is de subjectieve norm: de
invloed van de directe sociale omgeving op het eigen gedrag, of de ervaren sociale druk
vanuit de drie milieus waarin de jongere verkeerd.
Verwachting ten aanzien van controle
Tenslotte speelt de verwachte controle die de jongere over zijn gedrag zal hebben en
daarmee de waargenomen gedragscontrole een belangrijke rol in de intentie die leidt tot
gedrag. De waargenomen gedragscontrole uit het model van gepland gedrag van Ajzen is
geïnspireerd op Bandura’s begrip self-eﬃcacy en wordt bepaald door de mogelijkheden die
een persoon denkt te hebben om gedrag al dan niet te vertonen, of een doel wel of niet te
halen. De waargenomen gedragscontrole is de eigen inschatting van het succes wat de
jongere denkt te hebben met het gedrag. Als de jongere geen vertrouwen heeft in zijn
sportieve prestaties en de kans dat hij succes zal hebben laag inschat, dan zal de jongere
niet snel gaan sporten.
Naarmate de attitude en de subjectieve norm ten aanzien van bepaald gedrag gunstiger zijn
en de ervaren controle op gedrag groter is, dan is de intentie van de betreﬀende persoon
om bepaald gedrag te vertonen sterker. Een jongere zal niet gaan sporten, ook al weet hij
dat hij nieuwe vrienden kan maken, wanneer zijn leeftijdsgenoten om hem heen niet positief
denken over sporters en hij zelf twijfelt of hij het wel kan. De theorie van gepland gedrag van
Ajzen voegt de subjectieve norm toe aan het model van Bandura. Volgens dit model is het
bepalend voor de intentie van het gedrag van een jongere wat belangrijke andere personen

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology
Press (Taylor & Francis).
14
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Zelfregulatie
Zelfregulatie kan worden gedefinieerd als het proces waarin een jongere zelf leert een doel
te behalen door te plannen, te organiseren, actie te ondernemen en te evalueren
(zelfreflectie). Dit kan echter alleen wanneer een jongere een positieve verwachting heeft van
het doel en ‘weet’ dat hij de competenties heeft om het doel te behalen. Self-eﬃcacy is dus
de basis voor het ontwikkelen van zelfregulatie. Goede zelfregulatie is positief gerelateerd
aan de mate waarin jongeren self-eﬃcacy hebben15. Self-eﬃcacy beïnvloed de mate waarin
jongeren gemotiveerd zijn en motivatie is weer direct gerelateerd aan de hoeveelheid moeite
die iemand ergens voor doet, het doorzettingsvermogen en de keuze voor een activiteit.
Anders gezegd: wanneer iemand ergens goed in is en dat ook weet, dan zal hij deze
activiteit ook eerder ondernemen en daar ook gemotiveerd voor zijn. De kans op succes is
immers groot! Voor het ontwikkelen van goede zelfregulatie hoeven jongeren niet een
buitengewoon hoge self-eﬃcacy te hebben. Er is echter wel een ondergrens: een te lage
self-eﬃcacy leidt tot een gebrek aan vertrouwen en onvoldoende motivatie om een taak
goed te volbrengen en er van te leren. Jongeren die zelfregulerend zijn, zullen zichzelf in
staat achten nieuwe dingen te leren en te doen, terwijl jongeren die onvoldoende
zelfregulerend zijn al gauw denken niet in staat te zijn om nieuwe vaardigheden te leren en
een prestatie te leveren.
Zelfregulatie is een leerproces op zich en is
bepalend voor het succes van jongeren op
school of in het leren van nieuwe
vaardigheden zoals sport. Een jongere die
zichzelf doelen kan stellen en hiervoor
gemotiveerd is, zal meer succes hebben dan
een jongere die dit niet kan. Het ligt voor de
hand dat ook dit een zichzelf versterkend
proces is: wanneer jongeren in eerdere
situaties hebben geleerd dat ze succes
kunnen hebben, zullen ze beter in staat zijn
dezelfde strategieën in te zetten in nieuwe
situaties, terwijl jongeren die door een
gebrek aan self-eﬃcacy niet gemotiveerd zijn, zichzelf geen doelen zullen stellen en geen
nieuwe vaardigheden zullen leren. Deze jongeren zullen niet zelfregulerend worden en doen
het vaak ook slecht op school, presteren onder hun niveau en lopen het risico om
vroegtijdig uit te vallen16.
Schunk en Zimmerman17 ontwikkelden een sociaal cognitief model voor zelfregulatie. Het
model voor zelfregulatie is gericht is op leren en bestaat uit vier fasen:
1. leren door observeren,
2. leren door imiteren
3. gecontroleerd leren en
4. zelfregulerend leren.
15

Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25, 71-86.

16Adolescents

Development of Personal Agency. The Role of Self-Efficacy Beliefs and Self-Regulatory Skill B. J. Zimmerman
and T. J. Cleary in Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, 45–69, 2006
17

Dale H. Schunk, Barry J. Zimmerman, 2008 Motivation and Self-regulated Learning: Theory, Research, and Applications

!29

Jongeren die weinig interesse hebben en daardoor ongemotiveerd overkomen, missen vaak
het zelfvertrouwen en kunnen niet zelfregulerend naar een doel toe werken. Het gebrek aan
motivatie is niet zozeer het probleem, maar het onderliggende gebrek aan zelfvertrouwen en
zelfregulatie maken dat de jongere niet gemotiveerd zal raken: het lukt immers toch niet. Als
jongeren zo over activiteiten denken, dan is het niet vreemd dat ze hier ook geen interesse
in hebben. Het kan bijvoorbeeld het geval zijn bij jongeren die als gevolg van afwijzing en
het verwerken van teleurstelling een lage self-eﬃcacy hebben. Hun attitude ten opzichte van
een taak zal negatief zijn als zij verwachten te zullen falen en wanneer hun inschatting is dat
ze onvoldoende mogelijkheden hebben om een taak tot een goed einde te brengen
(waargenomen gedragscontrole). Ze hebben geen intentie om het gedrag te vertonen, met
als gevolg dat de kans om een succeservaring te hebben uitblijft.
Self-eﬃcacy, of de waargenomen gedragscontrole is een belangrijke factor in het uitblijven
van gedrag: bij een lage self-eﬃcacy, een lage waargenomen gedragscontrole, verwacht de
jongere te falen, vertoont deze geen interesse en is hij niet gemotiveerd. Een belangrijke
bron voor het verkrijgen van self-eﬃcacy is het hebben van een succeservaring20.
Een van de strategieën van hotspot hutspot, is het werken met ‘goalsetting’: het stellen van
haalbare maar wel uitdagende doelen op een dusdanige manier dat de jongere een
succeservaring heeft.
De theorie achter goalsetting is dat er een positief en lineair
verband is
tussen het stellen van een uitdagend doel en de
prestatie om dat doel te bereiken: specifieke
uitdagende doelen hebben als resultaat dat
mensen harder hun best doen.
Het eﬀect hiervan is groter dan wanneer mensen
alleen maar worden aangespoord een doel te
behalen en het eﬀect van het behalen van een
uitdagend doel is groter dan het eﬀect van het
behalen van een doel wat niet als uitdagend
wordt gezien. Specifieke en moeilijke doelen
zorgen er dus voor dat personen meer inspanning leveren en een betere prestatie
bereiken. Een specifiek doel geeft richting aan gedrag. Een moeilijk doel vereist meer
inspanning dan een makkelijk doel, maar bij een goed resultaat ervaart men van een moeilijk
doel een grotere beloning, een beter gevoel, dan wanneer men zich op een (te) gemakkelijk
doelen oriënteert. Het behalen van het uitdagende doel heeft vervolgens wel weer een
positief eﬀect voor toekomstige doelen: het vergroot de self-eﬃcacy, waardoor de intentie
om het gedrag te vertonen ook toeneemt21.
De eerste stap in de begeleiding bij hotspot hutspot is dus het stellen van een doel. Het
stellen van doelen wordt bepaald door persoonsgebonden factoren zoals keuzes,
inspanning, doorzettingsvermogen en strategie. Modererende factoren hierbij zijn de
vaardigheid die een persoon heeft, het persoonlijke belang wat iemand aan een doel hecht,
de feedback die wordt gegeven bij het nastreven van het doel, de complexiteit van de taak
en situationele factoren21. Het doel moet dus haalbaar zijn zodat het de self-eﬃcacy van de
jongere kan vergroten, het doel moet specifiek zijn en het doel moet de belangstelling van
de jongere hebben.
Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. Positive psychology: Exploring the best in people. 1.
167-196.
20
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Locke, Edwin & Latham, Gary. (2006). New Directions in Goal-Setting Theory. Current Directions in Psychological Science

!31

Haalbaar
Als het doel niet haalbaar is, zal het eerder een negatief eﬀect op de eﬃcacy van de jongere
hebben en bestaat het risico dat zowel de jongere als de begeleider gedemotiveerd raken.
Jongeren die nog niet zelfregulerend zijn, zullen geen strategieën gebruiken om een doel te
behalen. Bij jongeren met een lage self-eﬃcacy en weinig zelfregulerend vermogen zal dus
structuur moeten worden aangebracht bij het goalsetting. Dit kan bijvoorbeeld door een
groot doel op te delen in een aantal kleinere doelen. Dit een goede strategie die de jongeren
kunnen aanleren om doelen te behalen. Door een doel mentaal in stukjes te breken wordt
het overzichtelijker, wat vervolgens een positief eﬀect heeft op de self-eﬃcacy als de
jongere de kleinere subdoelen opeens wel haalbaar vindt. Bovendien draagt elk behaalt
subdoel bij aan het gevoel van self-eﬃcacy van de jongere, waardoor deze gedurende de
uitvoering gemotiveerder wordt. De jongere kan ook duidelijk zien dat er sprake is van
vooruitgang wat ook weer zelfversterkend werkt, waardoor de jongere ook meer door zal
zetten22.
Specifiek
Wanneer een doel specifiek is geformuleerd, dan zal het doel zelf al invloed hebben op de
strategie die de jongere gaat toepassen om het te behalen. Een specifiek geformuleerd doel
geeft meer informatie en meer richting dan een vaag geformuleerd doel. Bovendien geeft
een specifiek geformuleerd doel ook informatie over de hoeveelheid moeite die het zal
kosten en als een doel helder geformuleerd is weet de jongere ook duidelijk wanneer hij het
behaald heeft23. In die zin draagt een specifiek doel dus bij aan het doorzettingsvermogen
wanneer een jongere het eind in zicht heeft. Zeker bij jongeren die niet gewend zijn om
doelen te stellen en deze na te streven is het van belang dat de doelen in elk geval in het
begin specifiek zijn geformuleerd.
Belangstelling
Ook jongeren die geen motivatie tonen en nergens in geïnteresseerd lijken te zijn, hebben
belangstelling voor zaken. Het doelen stellen op zich kan een mechanisme zijn om jongeren
geïnteresseerd te krijgen. Op het moment dat een jongere positieve feedback ontvangt
vanwege het behalen van een subdoel, dan heeft dit een positief eﬀect op de interesse die
een jongere heeft voor het doel en kan dit bijdragen aan het welzijn van de jongere. De
verwachtingen die de begeleider over de jongere heeft spelen hierin een doorslaggevende
rol.
Spin-off effect
Op den duur zal het stellen van haalbare en uitdagende doelen niet alleen positieve eﬀecten
hebben voor self-eﬃcacy, maar ook op de zelfregulatie, omdat het invloed heeft op
zelfregulerende processen als motivatie en zelfevaluatie. Jongeren zullen zich aan een doel
moeten committeren om het te halen. Daarmee bepalen ze een interne standaard en zijn ze
zelfversterkend. De intentie om het doel te behalen neemt toe. Het stellen van haalbare en
uitdagende doelen motiveert jongeren daarmee om net dat ene beetje meer inspanning te
leveren en vol te houden. Het stellen van doelen helpt jongeren om te leren focussen op een
taak, strategieën te kiezen en om te plannen.
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De rol van de begeleider
Het stellen van een haalbaar en uitdagend doel doet een jongere niet alleen. De begeleider
speelt hierin ook een belangrijke rol. Op basis van het begeleidingsplan en de inbreng van
de jongere, worden er in het persoonlijke plan van aanpak van de jongere een of meer
doelen geformuleerd. De doelen in dit plan van aanpak kunnen betrekking hebben op alle
leefgebieden van de jongere, bijvoorbeeld: school, inkomen (schulden), het sociale netwerk,
familie of gezondheid (verslaving). In samenspraak met de jongere wordt er besproken
welke doelen deze heeft op de leefgebieden. De doelen worden vervolgens in haalbare
stappen opgeknipt. De doelen moeten wel uitdagend zijn, ook in de ogen van de jongere
zelf. Alleen dan draagt het behalen van het doel bij aan het vergroten van self-eﬃcacy.
Dit vraagt ook een bepaalde attitude van de begeleider. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan
dat het beeld dat een leerkracht van een leerling heeft bepalend is voor de wijze waarop
deze met de leerling omgaat. Eerder bleek al dat jongeren hun eigen capaciteit afmeten aan
het beeld wat hun begeleiders daarvan hebben24. Dit geldt ook in de relatie tussen cliënten
en hulpverleners25.
Het beeld dat een begeleider heeft van een jongere is zeer bepalend en heeft direct
consequenties voor het gedrag van de jongere. De begeleider die hoge verwachtingen heeft
van een jongere, schept betere randvoorwaarden om te kunnen leren: hij neemt meer tijd,
creëert een warmere sociaal-emotionele relatie, gaat uit van uitdagender doelen, geeft meer
feedback en meer inhoudelijke feedback en geeft de jongere meer autonomie. De jongere
pakt de signalen die de begeleider bewust en onbewust uitzendt, op26 . Omgekeerd geldt
dat als de begeleider zelf hoge verwachtingen heeft van een jongere, deze zich ook meer zal
inspannen om de hoge verwachting daadwerkelijk uit te laten komen, het zogenaamde
belief eﬀect. Hierdoor zal ook de jongere een hogere verwachting van zichzelf hebben,
waardoor deze gemotiveerder is en beter zal presteren. Het is de kunst voor de begeleider
om de sterke kanten van jongeren te vinden en daar vervolgens op aan te haken. De
ontvankelijkheid van de jongere hangt ook samen met de verwachtingen van de begeleider:
hoge verwachtingen geven jongeren het gevoel wat waard te zijn en dat de begeleider het
beste met hem voor heeft. Naar adviezen en suggesties wordt dan beter geluisterd.
Het omgekeerde is het geval bij lage verwachtingen. Op dezelfde wijze als hoge
verwachtingen uit kunnen komen, komen ook lage verwachtingen uit27. Dit impliceert dat de
begeleider bij hotspot hutspot, zich goed bewust moet zijn van deze processen en ook
bepaalde vaardigheden sterk moet hebben ontwikkeld om bijvoorbeeld te ontdekken welke
interesses een jongere heeft, hoe sterk de persoonlijke factoren die het succes van de
jongere bepalen ontwikkeld zijn en om de omgevingsfactoren te creëren die nodig zijn om
de jongeren te laten slagen.
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4. hotspot hutspot in de praktijk
De werkwijze en methode van hotspot
hutspot heeft al de bovenstaande
beschreven theoretische constructen als
basis en de uitwerking hiervan is dagelijks
terug te vinden in de werkwijze. Het
belangrijkste element van de methodiek is
echter de keuze voor de begeleiders. Alles valt
of staat met de manier waarop de begeleider
op de vloer de jongere bejegend. Door gebruik
te maken van ervaringsdeskundigen is het
besef
onder de begeleiders van het belang van de relatie met
de jongere groot. Het positief bejegenen en stimuleren van de jongeren bij deze deze
begeleiders als van nature. Er kan gesteld worden dat mede dankzij de begeleiding van
hotspot hutspot en het selectieproces, de begeleiders ondanks het feit dat ze misschien niet
het opleidingstraject hebben afgelegd van de reguliere professional bewust bekwaam zijn
en gericht de jongeren naar de volgende fase in hun leven weten te krijgen. Hoe ze dit doen,
wordt geïllustreerd in dit hoofdstuk, wat verder gaat online.
Hotspot hutspot documenteert haar praktijk heel nauwkeurig en publiceert dit in de vorm
van ‘kleinrdam’ op haar website, Facebook en linkedin. hier zijn niet alleen ervaringen van
jongeren en tieners opgenomen, maar ook van omwonenden, gasten en bezoekers. Kijk
voor meer informatie op:
https://hotspothutspot.nl/tag/kleinrdam/
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23kleinrdam&epa=SEARCH_BOX
op hotspothutspot.nl vindt u ook actuele andere informatie zoals adressen.
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