
Thuis Op Straat (TOS) werkt aan een prettig en 
veilig speel- en leefklimaat in de wijken en zet zich 
in voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien 
van kinderen, tieners en jongeren. Onder het motto 
‘aandacht, aanspreken, aanmoedigen’ organiseert 
TOS activiteiten voor de jeugd, vooral sport en 
spel op de pleinen. Daarbij betrekt TOS actief 
buurtbewoners. 
TOS heeft een uniek meetsysteem. Tijdens de 
activiteiten kijken de TOS-medewerkers naar 
de situatie van het plein en hoe het gaat met de 
deelnemers. Deze signalen worden structureel 
verwerkt in het eigen logboek.

Door de binding met de buurt en kennis van de 
straat heeft TOS een belangrijke informatiepositie in 
de wijken als het om (kwetsbare) kinderen, tieners, 
jongeren en gezinnen gaat. TOS is immers veel in 
de wijk aanwezig, signaleert en registreert, en werkt 
bovendien veel met vrijwilligers, stagiairs en jongeren 
uit de wijk. Medewerkers van TOS zijn in staat 
bijzonder gedrag van de jeugd te signaleren, daar 
zelf iets mee te doen of voor hulpverlening door te 
verwijzen naar de juiste instantie.
Waar nodig geeft TOS informatie over zaken zoals 
vervuiling op het plein en op straat, onveilige situaties, 
groepsgedrag en informatie over individuen (binnen de 
grenzen van de privacyregels) door aan de gemeente, 
relevante wijkpartners en organisaties. Ook registreert 
TOS in SISA.

Dagelijkse praktijk

TOS is zichtbaar en herkenbaar aanwezig op pleinen, 
in straten en in plantsoenen in een buurt. Niet telkens 
op een andere locatie, maar drie tot vier keer per 
week op dezelfde plek, met een wisselend aanbod 
voor de jeugd. TOS werkt zes dagen per week - ook 
in het weekend - op de tijden dat kinderen, tieners en 
jongeren buiten spelen en sporten. In vakanties is er 
een aangepast, uitgebreider aanbod.
De activiteiten bestaan vooral uit sport en spel.  
Hierbij staat het pedagogisch klimaat en speelplezier 
centraal. De activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook 
leerzaam en dragen bij aan de sociaal-emotionele, 
motorische en cognitieve ontwikkeling van de 
kinderen, tieners en jongeren. 
Bij de activiteiten vraagt TOS ouders, grootouders 
en andere omwonenden te helpen als vrijwilliger. 
Andersom ondersteunt TOS ook buurtinitiatieven.  
Zo helpt TOS buurtbewoners bij het ontdekken en 
verder ontwikkelen van hun talenten om deze in te 
zetten voor hun eigen buurt. 
Stagiairs, tieners met een zakgeldbaan en jongeren 
met een bijbaan spelen een belangrijke rol bij de 
organisatie en uitvoering van de TOS-activiteiten.
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SISA
SISA staat voor SamenwerkingsInstrument 
Sluitende Aanpak. Het is een digitaal systeem 
waarin professionals kunnen aangeven dat zij 
betrokken zijn bij een kind, tiener of jongere van 
0 tot 23 jaar. Zo kunnen professionals met elkaar 
afstemmen om de beste begeleiding te bieden. 
SISA houdt alleen bij of verschillende professionals 
op hetzelfde moment betrokken zijn bij hetzelfde 
kind, dezelfde tiener of jongere of hetzelfde gezin. 
In SISA staat geen inhoud en geen dossier.



Werkwijze
De basis van TOS is overal gelijk met een herkenbare 
en herhaalbare manier van werken; de uitvoering is 
altijd maatwerk, afgestemd op de wijk. Het TOS-team 
is drie tot vier keer per week aanwezig in de wijk met 
activiteiten voor de jeugd van 4 tot 23 jaar. Het team 
bestaat uit een aantal vaste medewerkers aangevuld 
met vrijwilligers, stagiairs en jonge wijkbewoners. 
Samen zorgen zij voor de dagelijkse activiteiten, de 
evenementen en het vakantieaanbod.
Bij TOS staat samenwerking centraal met partijen 
die belangrijk zijn voor de wijk zoals de bewoners, 
de gemeente, het onderwijs, woningcorporaties, 
speeltuinen en buurtverenigingen.

Missie
TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, 
weerbare en zelfredzame burgers die een vol-
waardige 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.

Positieve benadering
TOS werkt vanuit het motto ‘aandacht, aanspreken, 
aanmoedigen’. Een positieve benadering van de 
jeugd door het geven van aandacht en aanmoediging 
vergroot de kans op een succesvolle ontwikkeling tot 
verantwoordelijke volwassenen. 
TOS kent de kinderen, tieners, jongeren en hun  
ouders en zij kennen TOS. Dat levert een vertrouwens- 
relatie op die de basis vormt voor sociale interventies 
en beïnvloeding van gedrag. Bij negatief gedrag zal 
TOS de jeugd aanspreken en corrigeren. Bij positief 
gedrag zal TOS de jeugd belonen en complimenteren. 
Dankzij de PBS-aanpak (Positive Behavior Support) 
in de wijk hanteert TOS dezelfde waarden als andere 
organisaties die betrokken zijn bij de jeugd. Dit zorgt 
voor heldere, herkenbare en voorspelbare afspraken. 
Voor de kinderen, tieners en jongeren is daardoor 
duidelijk welk gedrag iedereen van hen verwacht.

Logboek
Tijdens de activiteiten letten de TOS-medewerkers 
op wat er goed gaat en wat aandacht verdient. 
Na iedere activiteit verwerken zij gegevens en signalen 
over het plein en de deelnemers in het elektronische 
logboek. Hierdoor kan TOS resultaten meten en  
trends waarnemen.

TOS helpt de jeugd 
kansrijk, veilig en 
gezond opgroeien

TOS in
Rotterdam
TOS startte in 1996 in 
de Rotterdamse wijken 
Hillesluis en het Nieuwe 
Westen. Daarna volgden 
meer wijken. Nu is TOS 
in Rotterdam actief in 
het Centrum, Charlois, 
Delfshaven, Hillegersberg-
Schiebroek, Kralingen-
Crooswijk en Noord als 
onderaannemer bij de 
welzijnsorganisatie in het 
gebied. Alle Rotterdamse 
TOS-praktijken - inclusief  
Sportplaza Zuiderpark - en  
de JongerenBijdrageRegeling 
vallen onder de stichting 
Thuis Op Straat Rotterdam.
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