
 
 
Thuis Op Straat: veel meer dan buiten spelen 
 

Thuis Op Straat (TOS) werkt aan een veilig en prettig leefklimaat via een ‘standaard’ 

basisaanbod sport en spel, aangevuld met maatwerk: activiteiten die zijn afgestemd op de wijk 

en op de wensen van de opdrachtgever.  

TOS brengt de buurt in beweging. Bewoners worden uitgenodigd om mee te doen. Jong en oud 

kan met TOS zijn of haar talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor de buurt.  

 

TOS is altijd herkenbaar aanwezig op straat en werkt methodisch en systematisch. Tijdens de activiteiten 

letten de medewerkers op wat er goed gaat en wat aandacht verdient. Deze signalen worden geregistreerd 

en waar nodig gedeeld met de relevante partners in de wijk. 

 

Missie 
 

TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers die een volwaardige 

plaats in de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in staat 

hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en voor anderen. 

 

Basis in de wijken 
 

TOS staat voor: activerend aanbod waarbij aandacht, aanmoedigen en 

aanspreken centraal staat. TOS wil een anker zijn voor de jeugd door op 

hetzelfde plein of in dezelfde buurt drie tot vier keer per week sport- en 

spelactiviteiten te organiseren voor kinderen, tieners en jongeren, veelal 

met de inzet van vaste medewerkers die dienen als aanspreekpunt voor de 

buurt. 

De activiteiten die TOS, zichtbaar en herkenbaar, aanbiedt op de pleinen 

zijn geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een prettigere en 

veiligere sfeer in de buurt en een middel om in contact te komen met 

jeugdigen en hun ouders. TOS is op alle dagen van de week actief, dus ook 

in het weekend. En in de vakanties heeft TOS een speciaal programma.  

 

Principes 

TOS werkt vanuit vaste basisprincipes: 

• Het TOS-concept 

Werken volgens het TOS-concept betekent: respect voor iedereen. De basis is positieve aandacht, maar 

waar nodig zal TOS streng zijn en grenzen stellen. Daarmee is TOS ook een preventieprogramma. 

•  Liefde en aandacht is toch voordeliger  

Een positieve benadering van de deelnemers vergroot de kans op een succesvolle ontwikkeling van 

kinderen, tieners en jongeren tot verantwoordelijke volwassen. Door de preventieve werking van TOS kan 

worden voorkomen dat jeugdigen in (veel duurdere) zorg- of justitiële trajecten terechtkomen 

• Kennen en gekend worden 

TOS kent de kinderen, tieners, jongeren en hun ouders, en zij kennen TOS. Die vertrouwensrelatie vormt 

de basis voor sociale interventies. Daardoor is TOS in staat bijzonder gedrag van jeugdigen te signaleren. 

Als dat gedrag negatief is spreekt TOS aan en corrigeert; als gedrag positief is beloont en complimenteert 

TOS. 



• Dagelijks activiteiten en interventies 

TOS-medewerkers zijn praktische pedagogen van de straat, die dagelijks op straat te vinden zijn en de 

jeugd helpen en waar nodig corrigeren. 

 

Basis 

De principes komen op verschillende manieren terug in de basis van TOS. 

• Stimuleren en activeren 

TOS stimuleert kinderen, tieners, jongeren én volwassen buurtbewoners om mee te doen. Voor de jeugd 

dragen de sport- en spelactiviteiten bij aan de motorische ontwikkeling en aan het ontwikkelen van een 

gezonde leefstijl. De activiteiten bevorderen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling: regels naleven, 

conflicten oplossen, letterlijk de ruimte delen met anderen, verantwoording nemen. 

• Signaleren en verwijzen 

TOS kent heel veel kinderen, tieners, jongeren en hun ouders; daardoor heeft TOS veel informatie over 

(kwetsbare) jeugd en gezinnen in de wijken. Medewerkers van TOS zijn in staat bijzonder gedrag van 

jeugdigen te signaleren, daar zelf iets mee te doen of door te verwijzen naar de juiste organisatie. 

• Participeren en talentontwikkeling 

In de aanpak van TOS staat meedoen en talenten ontwikkelen centraal. De jeugd doet vooral mee met de 

dagelijkse sport- en spelactiviteiten van TOS. Kinderen, tieners en 

jongeren spelen en sporten met anderen en ontwikkelen binnen die 

groep sociale vaardigheden. Ze leren hoe ze zich staande houden in 

een groep en hoe ze moeten communiceren met elkaar. Niet schelden 

maar respect tonen naar andere jeugdigen en naar volwassenen. 

 

Jongeren organiseren bij TOS activiteiten in hun eigen buurt, voor 

kinderen, tieners of voor andere jongeren. TOS spreekt jongeren aan 

op hun talenten en kwaliteiten.  

Ze krijgen een training, TOS-kleding, een vergoeding per uur die past 

bij hun leeftijd. Ze worden ingeschakeld bij de dagelijkse activiteiten 

van TOS of bij evenementen en vakantieactiviteiten. Deze jongeren 

zetten zich in voor het gezelliger, veiliger en socialer maken van hun 

buurt en fungeren als rolmodel.  

Ook stagiairs van uiteenlopende opleidingen vinden een plekje bij TOS. 

 

Speerpunten 
 
Naast het basisaanbod - het uitvoeren van activiteiten en zorgen voor de bijbehorende pedagogische 

omgeving - is TOS gespecialiseerd in thema’s als gezonde en sociale leefstijl, ontwikkeling en 

ondersteuning van sociaal gewenst gedrag, aanpak van pestgedrag onder jongeren, stimulering van 

burgerkracht en talentontwikkeling.  

 

Gezonde en sociale leefstijl 

Buiten spelen en bewegen - samen met andere kinderen, tieners en 

jongeren - is een belangrijke voorwaarde om plezierig en gezond op 

te groeien. TOS draagt bij aan een gezonde en sociale leefstijl.  

De sport- en spelactiviteiten dagen de jeugd uit mee te spelen en 

actief te zijn. TOS straalt uit dat ‘het plein van ons allemaal’ is. Waar 

het voor jeugdigen en volwassenen leuker is op het plein, wordt het 

ook leuker in de buurt. Hiervan profiteert iedereen! 

 



Burgerkracht en talentontwikkeling 

TOS betrekt altijd bewoners bij de activiteiten en maakt gebruik van de 

kwaliteiten en talenten van de buurt. Het gaat bij TOS niet alleen om leuke 

en leerzame activiteiten, maar juist ook om talentontwikkeling.  

Bij TOS werken jongeren die zich inzetten voor hun buurt. TOS biedt hen 

daarbij een kader om hun talenten verder te ontwikkelen.  

Volwassen buurtbewoners betrekt TOS op verschillende manieren bij het plein 

en de buurt: een oogje in het zeil houden, even helpen bij een spel, meedoen 

met een voorleesweek of een rol in de voorbereiding van een evenement. 

TOS betrekt ook kinderen, tieners en jongeren actief bij de organisatie van 

activiteiten. Daarnaast sluit TOS aan bij buurtinitiatieven en kan dan 

bijvoorbeeld helpen bij een Halloweenfeest dat bewoners organiseren.  

 

De praktijk als leerschool 

Leren in de praktijk staat hoog in het vaandel bij TOS. Stagiairs, jongeren met een bijbaan en vaste 

medewerkers leren in de praktijk van alle dag. TOS biedt ook cursussen, trainingen en workshops die altijd 

aansluiten bij de praktijk.  

Alle TOS-medewerkers beschikken over sterke sociale capaciteiten. Ze moeten een verbinding kunnen 

aangaan met iedereen - niet alleen met kinderen, tieners en jongeren - en in staat zijn om bewoners te 

ondersteunen.  

 


