
Kort verslag van de activiteiten in 2017:

2017 is het jaar van de professionalisering geworden. Na alles dat we in 2016 hadden 
ingezet teneinde te kunnen voldoen aan de eisen van het inkoopbureau H10 hebben we in
2017 uitgebouwd.

We hebben ons kwaliteitsmanagementsysteem aangepast aan de HKZ normering dat 
ingrijpende gevolgen had binnen de organisatie.

Het Horecatraject is uitgebreid, er is een kantine gebouwd, de assistenten hebben 
allemaal een leermeester-cursus gevolgd.

Halverwege het jaar zijn we aan de slag gegaan met de aanbesteding van H10 
betreffende het kalenderjaar 2018.

Alles bij elkaar, organisatorisch en administratief een pittig jaar.

In mei hebben we een bijeenkomst gehouden voor de Haagse Jeugdstrafrecht advocaten 
en alle, in onze ogen, relevante connecties die we konden bedenken. Het was een succes,
waarin veel kennis is gedeeld en we het netwerk aanzienlijk hebben kunnen vergroten.

Dagelijks vele jongeren over de vloer gehad, diverse leeftijden, verschillende 
problematieken, jongens, meiden, van alles wat.

Heel veel positieve uitstroom gerealiseerd, zoals;

Uitstroom naar een containerbedrijf in Rotterdam, diverse Horecagelegenheden in Den 
Haag, een tweetal verhuisbedrijven, een schoonmaakbedrijf, een kapperszaak, een 
museum en een aantal plaatsingen bij de Haeghe Groep.

Daarnaast zijn er 7 jongeren doorgegaan naar een MBO opleiding, 2 jongeren naar het 
praktijkonderwijs en 2 naar het Flexcollege.

Helaas zijn er ook een aantal jongeren terecht gekomen in de gesloten jeugdzorg, 
waarvan eentje daarna al weer terug is gekomen en inmiddels onderwijs volgt.

Al met al kijken we terug op een bewogen jaar, waarin we dagelijks bezig zijn geweest om 
met onze jongeren stappen te zetten. Stappen waarvan we alleen maar kunnen hopen dat
het ze voldoende basis geeft om door te groeien en uit de problemen te blijven.
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Gelukkig hebben we bijna met iedereen nog contact en komen de meeste jongeren ook af 
en toe nog langs. Gewoon om mee te lunchen of om hun verhaal te vertellen. Via app, 
facebook, instagram en snapchat zien we de positieve stappen. Tijdens de lunch of op 
kantoor vertellen ze natuurlijk ook over de problemen die ze nog of weer hebben. Waar we
kunnen helpen we, verwijzen we door naar de daarvoor bestemde instanties, 
maatschappelijk en juridisch.

In het huidige jeugdzorglandschap, met alle veranderingen die daar bij horen kennen we 
steeds beter de weg, leren steeds meer mensen en organisaties kennen. De 
veranderende markt is spannend voor iedereen, maar ook een uitdaging.

Die uitdaging gaan we het komende jaar vol vertrouwen tegemoet!

Hanneke Weisfelt,

Directeur
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