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Monnie

15% van de jongeren heeft een schuld. Slepende incassotrajecten staan 
ontwikkeling en gezondheid in de weg. Stichting Enver biedt deze jongeren 
begeleiding en zag dat jongeren vaak wel willen betalen, maar dat niet kunnen. 
Het systeem zoals we dat nu kennen, waarbij boetes en extra incassokosten
ervoor moeten zorgen dat klanten hun rekeningen op tijd betalen, past niet
bij de problematiek. Daarom ontwierp Garage2020 samen met jongeren een 
meer persoonlijke en sociale benadering. 

Met Monnie creëren we een win-win situatie voor jongeren en organisaties 
aan wie de jongere iets moet betalen. Het vormt een hulpmiddel waarmee 
de organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en de jongeren kunnen 
ondersteunen in het betalen van hun rekeningen. Monnie regelt niet alleen 
alles zorgvuldig, maar sluit ook écht aan op de belevingswereld van de 
jongeren.

https://www.monnieapp.nl/

Spreker 
Jacco Pols

[Garage2020] jacco@garage2020.nl

https://www.monnieapp.nl/
mailto:jacco%40garage2020.nl?subject=


Relink

Jongeren met een zwak sociaal netwerk zullen eerder en vaker een beroep 
doen op professionele zorg. In opdracht van de gemeenten Tubbergen en 
Dinkelland heeft de Garage2020 de offline serious game Re:link ontwikkeld. 
Het spel helpt jongeren tussen de 12-15 jaar op een laagdrempelige manier 
een oppervlakkige relatie te verdiepen.

Jongeren worden via het spel gestimuleerd om vriendschappen te verstevigen 
of uit te breiden. Het spel draagt bij aan de sociale cohesie in de klas, 
waardoor leerresultaten verbeteren, anti-pestgedrag gestimuleerd wordt en 
verzuim daalt. Ze oefenen met soft-skills en zijn na het spelen van Re:link 
beter in staat sociale vaardigheden te herkennen en benoemen. Als mentor 
krijg je sneller zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden en bedreigingen van 
een leerling, waardoor meer gepersonaliseerd leren wordt gestimuleerd.

Wil je het spel bestellen? Neem dan contact op met Fleur.

Spreker 
Fleur Mensink

[Garage2020] fleur@garage2020.nl

mailto:fleur%40garage2020.nl?subject=
mailto:fleur%40garage2020.nl?subject=


Open Kaart

Jongeren hebben nog nooit eerder zo veel te kampen gehad met angsten, 
depressie en burn-out klachten. De complexe prestatiemaatschappij waar 
we in leven en het eenzijdige beeld van anderen op social media zorgen voor 
onrealistisch hoge verwachtingen. Dit resulteert in onzekerheid en stress. 
Veel jongeren praten weinig met hun ouders over wat hen bezig houdt of 
dwars zit. In de hulpverlening of coaching werken reflectieoefeningen goed 
om zelfinzicht en weerbaarheid te vergroten, maar deze zijn niet altijd leuk 
om te doen.

Open Kaart is een spel dat is ontwikkeld om de weerbaarheid te vergroten en 
onderlinge relaties te versterken. Een spel waarin spanning, nieuwsgierigheid
en plezier hand in hand gaan met kwetsbaar durven zijn en je open leren 
stellen. Het spel is ontwikkeld voor jongeren vanaf 12 jaar om met elkaar of
met gezinsleden te spelen en is ook goed te gebruiken voor professionals 
die met jongeren werken of voor teams die elkaar beter willen leren kennen.

https://www.openkaart.co/

Spreker 
Bart van der Geest 

[Garage2020] bart@garage2020.nl

https://www.openkaart.co/
mailto:bart%40garage2020.nl?subject=


Blue Zones

In 2018 vroeg het ministerie van VWS aan Garage2020 om inzicht te verkrijgen 
in het al dan niet bestaan van BlueZones binnen de jeugdhulp: afgebakende 
gebieden ter grootte van een gemeente waar mensen lang, gezond en gelukkig 
leven.

Met behulp van data-analyse zijn potentiële BlueZones aangewezen en 
binnen deze gemeenten is kwalitatief onderzoek uitgevoerd om te bepalen 
of er sprake is van een BlueZone. In een vervolgonderzoek is dit verder 
verkend door gemeenten met elkaar te vergelijken die minder of juist meer 
jeugdzorg gebruiken dan voorspeld.

Download rapport

Spreker 
Paul Schrijver

[Garage2020] paul@garage2020.nl

https://www.garage2020.nl/wp-content/uploads/2020/10/Op-Zoek-Naar-BlueZones-in-de-jeugdhulp.pdf
mailto:paul%40garage2020.nl?subject=


We kick ASS!

Jongeren met autisme kunnen niet altijd even goed meekomen op school. 
Soms vallen ze zelfs uit en gaan ze, voor lange periodes, niet naar school. Dit 
terwijl deze jongeren vaak ontzettend veel talenten hebben die ze perfect 
zouden kunnen inzetten in het bedrijfsleven en bij andere organisaties. 
Doordat ze niet naar school gaan en al genoeg moeite hebben om zich 
staande te houden, is het lastig om te ontdekken hoe en waar zij deze 
talenten zouden kunnen ontwikkelen en wat voor interesses zij nu eigenlijk 
hebben. 

De Online Talenten Roadmap helpt jongeren met het zoeken naar passende 
mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Door een slim algoritme 
geeft de roadmap hen een resultaat waar ze direct mee vooruit kunnen!

Spreker 
Emma Dhaeze

[Garage2020] emma@garage2020.nl

mailto:emma%40garage2020.nl?subject=


Je kiest, 
maar wat?

De keuzes die jongeren maken kunnen soms nare gevolgen hebben die ze 
van tevoren niet voorzien. Door sommige beslissingen kunnen jongeren 
uiteindelijk in bijvoorbeeld de schulden of mensenhandel terecht komen. 
Om dit te voorkomen willen we jongeren bewust maken van de gevolgen van 
de keuzes die ze maken. 

In het project Je kiest, maar wat? ontwikkelen we een spel waarin jongeren 
voor verschillende keuzes worden gesteld en waarin zij ervaren wat de 
gevolgen kunnen zijn van keuzes die ze maken. Op een speelse manier is er 
op deze manier aandacht voor een heftig, belangrijk
onderwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het 
spel, met een nieuwe insteek.

Spreker 
Marit van de Kamp

[Garage2020] marit@garage2020.nl

mailto:marit%40garage2020.nl?subject=


BLUE & YELLOW

Vaak weten kinderen niet dat het niet normaal is als ze worden mishandeld 
of verwaarloosd, maar voelen ze wel angst, verdriet of woede. Kinderen zijn 
altijd loyaal naar hun ouders, dus het is ook moeilijk om te weten of te voelen.
Misschien weten kinderen ook niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Het 
is voor kinderen lastig om zelf geweld te herkennen en te voelen. In plaats 
van wachten en hopen dat iemand in de omgeving de kindermishandeling 
signaleert is het belangrijk om de kinderen zelf een stem te geven. BLUE 
is een animatie die in beeld komt bij YouTube filmpjes die door kinderen 
gekeken worden en die ze bewust maakt van dat het niet oké is om huiselijk 
geweld mee te maken. Na de succesvolle ontwikkeling en uitrol van BLUE 
wordt nu ook YELLOW ontwikkeld: een vriendje van BLUE die gericht is op de 
problematiek rond echtscheidingen.

https://www.zorgenomeenkind.nl/blue/

Spreker 
John Komen

[Garage2020] john@garage2020.nl

https://www.zorgenomeenkind.nl/blue/
mailto:john%40garage2020.nl?subject=


Wachttijdbeleving

Wachten, daar ontkomen we met zijn allen helaas niet aan. We kennen 
allemaal het wachten in een wachtrij voor bijvoorbeeld een attractie in een 
attractiepark. Ook wachten op een uitslag is moeilijk, zoals bijvoorbeeld in 
de zorg. Wat als je echt niet meer verder kan en je hulp nodig hebt van 
zorgorganisaties. Zij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te 
houden, maar toch, ontkomen zij er ook niet aan.

Als de wachttijd niet verkort kan worden, moet er gekeken worden naar een 
alternatief. Dit project gaat over het verbeteren van de wachttijdbeleving 
binnen de echtscheiding sector. Door te kijken naar hoe het systeem in 
elkaar zit en verschillende kansen en pijnpunten te identificeren, samen met 
verschillende organisaties, ontwerpen we concepten om de wachttijdbeleving 
te verbeteren.

Spreker 
Aniek Aalbers

[Essense, TU/e] aniek@essense.eu

mailto:aniek%40essense.eu?subject=


BoekenBoeker

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak langere teksten en hebben 
steeds minder plezier in lezen. Hierdoor loopt hun taalvaardigheid achter 
in ontwikkeling. Dat heeft invloed op hoe zelfstandig de jongeren later mee 
kunnen doen in de maatschappij. Daar moeten we echt iets aan doen! 
Bijvoorbeeld door het stimuleren van het lees- en voorleesplezier. Dit krijg je 
vooral als je leest, wat past bij jouw interesses. Het kiezen van een leuk boek 
is echter best lastig.

De Boekenboeker helpt kinderen (samen met een ouder/begeleider) bij het 
kiezen van een leuk boek. Met de BoekenBoeker hebben we als doel om te 
zorgen voor een positieve leeservaring en op deze manier de taalvaardigheid 
op een leuke manier te verhogen.

Spreker 
Monique van den Broek

[CQM] monique.vandenbroek@cqm.nl

mailto:monique.vandenbroek%40cqm.nl?subject=

