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Beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 

Kennisnemen van: 

De beleidsbrief 2013-2016 "Meepraten, meedenken en meedoen, Jeugdparticipatie in Woerden. 

Inleiding: 

In het coalitieakkoord 2010-2014 zegt de coalitie belang te hechten aan een breed jeugdbeleid en noemt 
investeringen in jongeren het meest maatschappelijk effectief. Hierbij legt de coalitie de nadruk op 
samenwerking met en inbreng van de doelgroep zelf. Daarnaast is ook voor het jeugdbeleid "sterke 
samenleving, slanke overheid" het uitgangspunt. Daarom is, in het vervolg op de integrale nota Jeugd en 
Vrije Tijd 2008-2010, de beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 opgesteld. Het belangrijkste doel hierin is 
om jongeren te ondersteunen zodat ze als volwaardig burger kunnen meedoen en bijdragen aan een sterke 
samenleving. 

Kernboodschap: 

De beleidsbrief bouwt voort op een solide fundering die met de nota Jeugd en Vrije Tijd 2008-2010 is 
gelegd. Gezien de vele ontwikkelingen in jeugdbeleid en in de aanpalende beleidsterreinen, is in dit nieuwe 
beleid gekozen voor de focus op participatie. De beleidsbrief beschrijft de beleidsdoelen die jongeren 
activeren, laat organiseren, laat meedenken en meedoen. Het vernieuwde beleid richt zich op 
verbeteringen met betrekking tot maatschappelijke en politieke participatie, jongerenwerk en doelmatiger en 
doeltreffender gebruik van accommodaties. De andere facetten van jeugdbeleid zoals o.a. 
jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid en sport- en beweegbeleid komen aan de orde in de 
beleidsontwikkeling van de flankerende beleidsterreinen waarvan een overzicht opgenomen is in de 
beleidsbrief. 

Binnen jeugdparticipatie wordt het succesvolle project the Game de komende jaren georganiseerd en krijgt 
het jeugdplatform Woerden dat zich inzet voor andere jongeren meer verantwoordelijkheden met betrekking 
tot jongereninitiatieven. Dit om de jeugd in toenemende mate in maatschappelijke en politieke activiteiten te 
laten participeren. 
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Jongeren worden gestimuleerd zelf met initiatieven te komen door het traject van indienen en subsidiëren 
te vereenvoudigen en de beoordeling door jongeren te laten plaatsvinden via het Jeugdplatform. 
Het jongerenwerk is een vitaal onderdeel bij het realiseren van twee belangrijke doelstellingen namelijk 
om jongeren te ondersteunen bij opgroeien tot volwaardige volwassen die zich actief inzetten voor de 
samenleving, en voor het stimuleren van rust en veiligheid in de wijken van de gemeente Woerden 
doormiddel van preventie. Hiertoe heeft het jongerenwerk de afgelopen jaren een netwerk en 
vertrouwensband opgebouwd onder de jongeren in Woerden en heeft zij een essentiële rol gespeeld in de 
lokale samenwerking met de maatschappelijke partners. Jongerenwerk vervult een brugfunctie tussen 
jongeren, de buurt en het maatschappelijk middenveld waardoor problemen tijdig gesignaleerd en 
aangepakt kunnen worden. Woerden ziet jongerenwerk als een kernonderdeel van de zorg en 
ondersteuningsketen voor jongeren. Daarom worden in 2013 de mogelijkheden voor een nieuw meerjarig 
budgetcontract met het jongerenwerk uitgewerkt. 

De algemene doelstelling van het accommodatiebeleid is om zoveel mogelijk rendement te halen uit één 
accommodatie. Om deze reden is in deze beleidsbrief gekozen voor één jeugdaccommodatie waar de 
inspanningen van het jongerenwerk en de gemeente Woerden zich op zullen concentreren namelijk 
Babyion. Dit cultureel centrum is een centrale jeugdaccommodatie toegankelijk voor verschillende groepen 
jongeren waar o.a. jongerenactiviteiten worden georganiseerde en voorlichting wordt gegeven. De 
kerntaken van Babyion zijn het ondersteunen van jongeren en het faciliteren van initiatieven. Babylon is 
voor de gemeente Woerden een accommodatie met een strategische functie en krijgt daarom een 
waarderingssubsidie. 

Jeugdparticipatie is een van de facetten van jeugdbeleid. In de beleidsbrief is opgenomen binnen welk 
flankerend beleid andere onderwerpen met betrekking tot jeugd zijn uitgewerkt. 

De concept beleidsbrief is ter raadpleging voorgelegd aan de WMO-raad, het Jeugdplatform en de Stichting 
Jeugd-Punt. De ontvangen feedback is voor zo ver mogelijk verwerkt in de definitieve beleidsbrief 
Jeugdparticipatie 2013-2016. 

Vervolg: 

In bijlage I van de beleidsbrief zijn de acties en de communicatie die voortvloeien uit het vastgestelde beleid 
opgenomen. 

Bijlagen: 

Beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 "Meepraten, meedenken en meedoen, Jeugdparticipatie 
Woerden" (12i.04424). 
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