
Meepraten, meedenken en meedoen, Jeugdparticipatie in Woerden 
Beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 
 
Met deze beleidsbrief worden de kernonderwerpen uit de integrale nota Jeugd en vrije tijd 
2008-2010 herijkt. Het is inmiddels vier jaar geleden dat de oude nota werd vastgesteld. In de 
tussentijd hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot jeugdbeleid en 
de aangrenzende beleidsterreinen. Het is van belang dat deze herijking plaatsvindt om in te 
kunnen spelen op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De doelgroep, jeugd en 
jongeren van 10 tot 23 jaar, is immers constant in beweging en ontwikkeling.  
 
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. Ook voor 
het jeugdbeleid is “sterke samenleving, slanke overheid” het uitgangspunt. Bij een sterke 
samenleving hoort geen overheid die voorschrijft hoe jongeren hun vrije tijd zouden moeten 
doorbrengen. De gemeente Woerden creëert samen met haar partners wel de kaders die 
nodig zijn om jongeren actief en betrokken te laten zijn in de Woerdense Samenleving.  
 
Het jeugdbeleid bouwt voort op een solide fundering die met de nota jeugd en vrije tijd 2008-
2010 gelegd is. Tegelijkertijd is er gekozen voor de focus: dit is geen volledig, uitputtend 
overzicht maar beschrijft die beleidsdoelen die jongeren activeren, laat organiseren en laat 
meedoen. De volgende onderwerpen komen aan bod.  
1) Jeugdparticipatie 
2) Het jongereninitiatief 
3) Jongerenwerk 
4) Jeugdaccommodaties  
 
Het beleid voor Jeugdparticipatie is een onderdeel van een breed spectrum aan 
beleidsvelden waarbinnen jeugdbeleid is opgenomen. Aan het eind van deze beleidsbrief is 
een overzicht opgenomen van het met jeugdparticipatie samenhangende beleid. 
 
Evaluatie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 
Het belangrijkste doel van de beleidsnotitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 was om een actueel 
overzicht te geven van wat er georganiseerd was op het gebied van Jeugd en vrije tijd in de 
gemeente Woerden en aanbevelingen te doen ter verbetering. Uit de evaluatie van de 
beleidsnotitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 komt naar voren dat de doelstellingen van deze 
notitie voor het merendeel zijn behaald. Op een enkel punt is er bewust voor gekozen om van 
de doelstelling af te wijken waardoor deze doelen niet behaald zijn. Een volledige evaluatie 
van het Jeugd en vrije tijd beleid is te vinden in de bijlagen. De verbeterpunten voortvloeiend 
uit het gevoerde beleid en de bijbehorende verbetervoorstellen zijn in deze nota 
geïmplementeerd. 
 
Ambitie 
Het belangrijkste doel van Jeugdparticipatie 2013-2016 is om jongeren te ondersteunen en te 
betrekken bij de samenleving. De gemeente Woerden wil af van het beeld van jeugd als 
probleem. Deze beleidsbrief zal zich dan ook volledig richten op beleid met als doel het 
empoweren of anders gezegd het ondersteunen van jongeren zodat ze hun potentieel als lid 
van de sterke samenleving kunnen benutten. Jongeren kunnen van de gemeente Woerden 
en de samenleving verwachten dat zij ondersteuning krijgen om dit volwaardige burgerschap 
te bereiken en voorbereid te worden op volwassenheid.  
 
Bovenstaande is in lijn met het gestelde doel in het WMO beleidskader 2012-2015 om te 
streven naar een pedagogische civil society waarin kinderen opgroeien tot actieve en 
betrokken burgers en samenwerking in de wijk bij het opvoeden centraal staat.  
 
Het vernieuwde beleid zal zich vooral richten op verbeteringen met betrekking tot 
maatschappelijke en politieke participatie, jongerenwerk en doelmatiger en doeltreffender 
gebruik van accommodaties. 
 
 



Beleidsdoelen beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 
Het grote verschil met de notitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 is dat voor de komende periode 
verbetering van het gevoerde jeugdbeleid centraal staat. Dit komt ook tot uitdrukking in de 
beleidsdoelen. De beleidsdoelen zijn gericht op intensivering en/of verbetering van bestaand 
beleid. 
 

Jeugdparticipatie Maatschappelijk effect 
De Woerdense jeugd draagt in toenemende mate bij aan 
maatschappelijke activiteiten en maakt gebruik van haar 
potentieel om op te groeien tot burgers die volwaardig 
participeren in de samenleving.  
 
Indicator 
Het aantal jongeren dat bijdraagt aan maatschappelijke 
activiteiten. 
 
Beleidsdoelstellingen 
- Het aantal jongeren dat bijdraagt aan maatschappelijke 

activiteiten is tussen 2013-2016 in percentage toegenomen 
t.o.v. 2008-2012. 

- Het percentage jongeren dat vanuit het jongerenwerk 
toegeleid is naar het regulier aanbod is tussen 2013-2016 
gestegen t.o.v. 2008-2012. 

 

Het jongereninitiatief Maatschappelijk effect 
De Woerdense jeugd maakt steeds meer gebruik van de kansen 
en ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente Woerden en 
haar partners geven om zelf met initiatieven te komen en uit te 
voeren en zo vorm te geven aan de sterke samenleving.  
 
Indicator 
Het aantal jongereninitiatieven. 
 
Beleidsdoelstelling 
Het aantal jongereninitiatieven is in de beleidsperiode 2013-
2016 gestegen t.o.v. 2008-2012. 
 

Jongerenwerk Maatschappelijk effect 
In de periode 2013-2016 is de leefbaarheid in de wijken en 
dorpen toegenomen. Het jongerenwerk zal hiertoe haar 
brugfunctie tussen jongeren, de buurt en het maatschappelijk 
middenveld verder versterken voortbouwend op de geleverde 
prestaties van de afgelopen jaren.  
 
Indicatoren 
- Het aantal overlastmeldingen 
- Het aantal jongeren dat de buurt als leuk en veilig ervaart 
- Het aantal inwoners dat plekken met jongeren niet meer 

mijdt. 
 
Beleidsdoelstelling 
- Het aantal structurele overlastmeldingen is in de 

beleidsperiode gedaald t.o.v. 2008-2012 gedaald. 
- Het aantal jongeren dat de buurt als leuk en veilig ervaart is 

in de beleidsperiode toegenomen. 
- Het aantal inwoners dat aangeeft plekken met jongeren te 

mijden is in de beleidsperiode afgenomen t.o.v. 2008-2012. 
 
 
 



Jeugdaccommodaties Maatschappelijk effect 
Een centrale jeugdaccommodatie waarborgt veiligheid, 
continuïteit en kwaliteit van jeugdparticipatie en jongerenwerk. 
 
Indicator 
De mate waarin Babylon functioneert als centrale 
jeugdaccommodatie. 
 
Beleidsdoelstelling 
In de periode 2013-2016 zal voor jeugdaccommodaties blijven 
gelden dat het geen doel is om iedere organisatie of activiteit 
een vast gebouw te geven. De gemeente stelt zich tot doel om 
door te blijven gaan met het promoten van Babylon als centrale 
jeugdaccommodatie zodat meer resultaten worden bereikt op 
het gebied van jeugdinitiatieven en jeugdparticipatie. 
 

 
Meetinstrumenten: 
- Voortgangsverslag en verantwoording Jeugd-Punt 
- Ingetrale Veiligheidsmonitor (IVM) 
- Jeugdgezondheidsmonitor GGD Midden Nederland 
- Klant Contact Centrum Woerden; aantal overlastmeldingen m.b.t. jeugd 
- Verslaglegging overleg Jeugd- en Openbare Ruimte (besproken overlastmeldingen bij 

politie) 
 
 
1) Jeugdparticipatie 
The Game 
De afgelopen jaren is er met veel succes het project The Game georganiseerd. Dit project zal 
ook in de komende jaren georganiseerd worden. De gemeente Woerden zal onderzoeken of 
voor de komende edities van The Game een verandering in de opzet wenselijk is om de 
uitvoerbaarheid van de plannen te verbeteren. Deze verandering in de opzet moet wel het 
politieke simulatie element voor jongeren in tact laten. Jongeren laten ervaren hoe de politiek 
werkt is immers één van de belangrijkste doelen van The Game.  
 
Jeugdplatform Woerden 
In de gemeente Woerden is sinds 2010 het Jeugdplatform Woerden actief. Het Jeugdplatform 
Woerden zet zich in voor andere jongeren in de gemeente Woerden. Dit gebeurt onder 
andere door het organiseren van debatten, wedstrijden, feesten, participeren in project The 
Game en het geven van adviezen aan de gemeente Woerden. De gemeente Woerden wil 
verder gaan met de ontwikkeling van het Jeugdplatform Woerden. Het platform krijgt 
verantwoordelijkheden met betrekking tot jongereninitiatieven. Initiatieven zullen volledig 
onder de verantwoordelijkheid van het platform vallen. Hiervoor is een budget van € 2.000,00 
per jaar beschikbaar (dit budget staat los van het werkbudget van het Jeugdplatform). Het 
Jeugdplatform Woerden zal zich hierdoor nadrukkelijker richten op het ondersteunen van 
initiatieven van jongeren, voor jongeren, naast haar traditionele adviesfunctie. Met betrekking 
tot de adviesfunctie zal de gemeente Woerden meer feedback geven over wat er met de 
adviezen van het Jeugdplatform Woerden is gedaan.   
 
2) Het jongereninitiatief 
Sinds 16 februari 2007 is het mogelijk voor jongeren om met een eigen initiatief naar de 
gemeenteraad te stappen. Het jongereninitiatief is de afgelopen jaren nauwelijks gebruikt.  
De verordening Jongereninitiatief Woerden wordt ingetrokken en het indienen van een 
jongereninitiatief wordt vereenvoudigd.  
 
Initiatieven van jongeren zullen onder de verantwoordelijkheid van het Jeugdplatform 
Woerden vallen. Er is een budgetplafond van €2000,00 voor de jongereninitiatieven. Voor 
nieuwe jongereninitiatieven is het criteria dat gelden voor jongereninitiatieven bedoelt zijn 
voor nieuwe activiteiten of het aanschaffen van middelen ten behoeve van activiteiten in de 
gemeente Woerden georganiseerd door en voor jongeren tot 23 jaar.  



 
Het indienproces wordt ook versimpeld. Indienen via internet zal mogelijk gemaakt worden in  
combinatie met een eenvoudig indienformulier. Dit formulier is gebaseerd op het al bestaande 
formulier voor Inwonerinitiatieven. Hierdoor zal de drempel om een initiatief in te dienen een 
stuk lager komen te liggen dan bij het huidige proces.         
 
De gemeente Woerden en het jongerenwerk zullen een stimulerende en ondersteunende rol 
spelen om het jongereninitiatief tot een succes te maken.  
 
3) Jongerenwerk 
Budgetcontract 
Er wordt in 2013 een nieuw meerjarig budgetcontract voor het jongerenwerk afgesloten. Of- 
en op welke wijze dit aanbesteed wordt is nog onderwerp van nadere studie. Welke 
procedure ook gevolgd zal worden, de onderstaande visie is leidend bij de formulering van de 
opdracht en moet gezien worden als de Woerdense visie op de rol van het jongerenwerk 
binnen de sterke samenleving 
 
Visie jongerenwerk 
De gemeente Woerden ziet het jongerenwerk als vitaal onderdeel bij het realiseren van twee 
belangrijke doelstellingen. Deze zijn: 

1. Jongeren ondersteunen bij het opgroeien tot volwaardige volwassenen die zich actief 
inzetten voor de samenleving. 

2. Het stimuleren van de rust en veiligheid in de wijken van de gemeente Woerden 
doormiddel van preventie  

In de eerste plaats is jongerenwerk er om jongeren te helpen in hun ontwikkeling en in de 
tweede plaats om overlast door jongeren te voorkomen. De belangrijkste activiteiten van 
jongerenwerk richten zich op voorlichting, activering en het bevorderen van 
jongerenparticipatie om zo de randvoorwaarden voor goede persoonlijke ontwikkeling te 
creëren en overlast te voorkomen.   
 
De doelgroep van het jongerenwerk zijn jongeren tussen 10 en 23 jaar oud. Jongerenwerk 
richt zich zowel op probleemgroepen als op groepen jongeren waar het goed mee gaat.  
 
Voor het jongerenwerk is lokale samenwerking met de maatschappelijke partners essentieel. 
Jongerenwerk werkt met de maatschappelijke partners aan het voorkomen van risicogedrag 
op het gebied van gezondheid, justitie, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Dit komt onder 
andere tot uiting in verschillende overlegvormen waar informatie wordt uitgewisseld en 
plannen worden opgesteld voor een gezamenlijke aanpak. Maatwerk is noodzakelijk om 
adequaat in te kunnen spelen op de snel veranderende behoeften van verschillende groepen 
jongeren.  
 
Jongerenwerk vervult een brugfunctie tussen jongeren, de buurt en het maatschappelijk 
middenveld waardoor problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Het 
laagdrempelige karakter van jongerenwerk is hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente 
Woerden ziet jongerenwerk als een van de kernonderdelen van de zorg en 
ondersteuningsketen voor jongeren. Het jongerenwerk vervult een belangrijke signalerings- 
en toeleidingsfunctie.  Dit vertaalt zich in het beschikbare budget voor de taken van 
jongerenwerk maar vooral ook in de resultaten van de gezamenlijke inspanningen op het 
gebied van jongeren.  
  
4) Jeugdaccommodaties 
Accommodatiebeleid 
De algemene doelstelling van het accommodatiebeleid is dat er zoveel mogelijk rendement 
uit één accommodatie gehaald wordt. Om deze reden is gekozen voor één 
jeugdaccommodatie waar de inspanningen van jongerenwerk en de gemeente Woerden zich 
op zal concentreren. Dit is ook mogelijk door de versterking van het ambulante jongerenwerk 
door Jeugd-Punt in de afgelopen jaren.   
 



Babylon 
Het cultuurcentrum Babylon is deze centrale jeugdaccommodatie in de gemeente Woerden. 
Hier worden jongerenactiviteiten georganiseerd zoals feesten en er wordt voorlichting 
gegeven. Babylon is een instelling met een strategische functie voor de gemeente Woerden. 
Daarom krijgt Babylon een waarderingssubsidie. Babylon is toegankelijk voor verschillende 
groepen jongeren. Met de ondersteuning van de vaste groep vrijwilligers van Babylon kunnen 
er activiteiten georganiseerd worden door en voor verschillende groepen jongeren. De 
kerntaken van Babylon zijn dus ondersteuning en het faciliteren van initiatieven van 
verschillende groepen jongeren. 
 
Jeugdsociëteiten        
De sterke Woerdense samenleving heeft natuurlijk niet alleen het cultuurcentrum Babylon als 
jeugdaccommodatie. Verschillende jeugdsociëteiten zijn met hun doelgroep jongeren aan de 
gang om invulling te geven aan de sterke samenleving en de pedagogische civil society. De 
jeugdsociëteiten draaien volledig op de eigen kracht van de Woerdense samenleving, 
namelijk vrijwilligers. Jongerenwerk is beschikbaar om de jeugdsociëteiten te ondersteunen 
mochten zij dit wenselijk vinden. De gemeente Woerden juicht de prestaties van de 
sociëteiten toe en hoopt dat hun rol als onderdeel van de sterke samenleving nog groter 
wordt.  
 
 
Flankerend beleid 
Jeugdparticipatie is een van de facetten van beleid waarbij de doelgroep jeugd betrokken is. 
In de gemeente Woerden is jeugdbeleid opgenomen of wordt binnenkort opgenomen in 
onderstaande beleidsstukken: 
- WMO-beleidskader 2012-2015. Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning 

bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en aan ouders met problemen met 
opvoeden. (12i.00214) 

- Startnotie Transitie Jeugdzorg en de verbinding met Passend Onderwijs (12A.01009, 12i.02720) 

- Sport- en Beweegbeleid (12a.00631, 12r.00160, 12r.00287, 12i.01049, 12i.01057) 
- Beleidsbrief Cultuur 2012-2015. Het bevorderen van deelname aan cultuur voor de jeugd 

(0-18) van Woerden. (12a.00057; 12.002306) 
- Welzijnsvisie 2009-2012 (09r.00156, 09r.00180; 09i.01435) 
- Verslavingsbeleid, activiteitenprogramma Nuchter Verstand (12.017663) 
- Veilig Woerden – Integrale Veiligheid 2012-2016. Veiligheidsveld jeugd en veiligheid; 

jeugd en vrije tijd, alcohol en -drugsgebruik (11i.01136)  
- Beleidsplan LEA 2010-2012 (10i.04550) 
- Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2016 (in voorbereiding) 
- Agenda’s leefbaarheid in wijken en kernen (in voorbereiding 2013) 
- Onderwijshuisvestigsverordening; toegankelijkheid van schoolgebouwen voor minder 

validen (in voorbereiding 2013) 
- Maatschappelijk accommodatiebeleid; huisvesting jeugdorganisaties (in voorbereiding 

2013) 
- Beleid schoolpleinen, speelterreinen en jongeren ontmoetingsplekken (in voorbereiding 

2013) 
 
  
 



Bijlage 1 Acties en Communicatie beleidsbrief Jeugdparticipatie  2013-2016 
 

Doelgroep Doel(stelling) Communicatiemiddel Timing 

Gemeenteraad 
Woerden  

Raad informeren over 
beleidsbrief Jeugdparticipatie 

Raadsinformatiebrief december 
2012 

Maatschappelijk 
middenveld 

Na vaststelling 
maatschappelijk middenveld 
informeren over beleidsbrief 
Jeugdparticipatie 

Brief januari 2013 

Jeugdplatform Bespreken werkwijze van het 
jongereninitiatief voor de jaren 
2013 en verder 

In het overleg jeugdplatform januari 2013 

Interne organisatie - Interne organisatie 
informeren over 
beleidsbrief 
Jeugdparticipatie 

- Digitalisering 
aanvraagmogelijkheid 
jeugdinitiatief 

Beleidsoverleggen 
Samenleving 
 
 
Overleg afdeling 
Informatievoorziening 

december 
2012 
 
 
januari -2013 

Jongeren van 10-23 
jaar van de 
gemeente Woerden 

Jongeren van 10-23 jaar in de 
gemeente Woerden 
informeren over de relevante 
punten van de beleidsbrief 
Jeugdparticipatie 

Persbericht/website/Jeugdplat-
form Woerden 

zodra 
formulier 
geactiveerd is 

Jeugd-Punt Nieuw budgetcontract 2014 
bespreken/resultaatsturing 

Overleg met Jeugd-Punt januari 2013 

Initiatief- en 
deelnemers The 
Game 

Wenselijkheid aanpassing 
invulling bekijken 

Overleg met initiatiefnemers en 
deelnemers aan The Game 

voorjaar 2013 

 
 
 
 
 



Bijlage 2 Financieel overzicht 
 

Omschrijving 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Budget 
jeugdparticipatie 

€5521,00 €5521,00 €5521,00 €5521,00 €5521,00 

Budget 
jongerenwerk 

€188.792,00 €188.792,00 €188.792,00 €188.792,00 €188.792,00 

Subsidie 
Jeugdplatform 
Woerden 

€2122,00 €2122,00 €2122,00 €2122,00 €2122,00 

Subsidie St. 
Jongerenproject 
(Babylon) 

€9633,00 €9633,00 €9633,00 €9633,00 €9633,00 

* exclusief indexering



Bijlage 3 Evaluatie notitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010  
 
Evaluatie notitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 
 
Inleiding 
In februari 2008 is de nota Jeugd en vrije tijd 2008-2010 vastgesteld. Deze nota schetste een 
integraal beeld van het deelgebied Jeugd en vrije tijd van het toenmalige programma 
Woerden Jong. Het doel van deze nota was in de eerste plaats om een actueel overzicht te 
geven van wat er georganiseerd was op het gebied van Jeugd en vrije tijd. In de tweede 
plaats was het doel om aanbevelingen ter verbetering van het Jeugd en vrije tijd beleid te 
doen om daarmee aan te sluiten bij de veranderende vraag in de samenleving. 
 
Inmiddels is het gevoerde Jeugd en vrije tijd beleid toe aan een evaluatie. Met behulp van 
deze evaluatie kunnen er verbeteringen voorgesteld worden voor de beleidsbrief 
Jeugdparticipatie 2013-2016.    
 
Vanwege het integrale karakter van de notitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 komt een deel 
van de bevindingen van evaluaties en notities van aanpalende beleidsterreinen. Stukken van 
de nota Jeugd en vrije tijd kwamen namelijk uit nota’s van deze aanpalende beleidsterreinen. 
 
De nota Jeugd en vrije tijd 2008-2010 formuleert enkele speerpunten. Deze luiden; 

1. Integraal beleid en (preventieve) aanpak 
2. Samenwerking in aanbod en accommodatie 
3. Vraaggericht werken en jeugdparticipatie 
4. Prestatieafspraken externe organisaties 
 

Er wordt per speerpunt geëvalueerd. Tot slot zullen de aanbevelingen die relevant zijn voor 
de beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 apart geclusterd worden. Belangrijke punt van 
aandacht is dat de doelen uit de oude nota zeer algemeen zijn en niet SMART geformuleerd.  
 
 



 

Speerpunt 1: Integraal beleid en (preventieve) 
aanpak - doelen    

Resultaten Bron/opmerkingen 

Budget voor spelen reserveren.   €25.000 structureel gereserveerd tijdens de looptijd van de nota 
Jeugd en vrije tijd. Inmiddels niet meer begroot. 2011 was het 
laatste jaar dat er budget hiervoor was. 

Bron: Stand van zaken 
speelplaatsen en schoolpleinen. 

Een integrale aanpak realiseren voor het 
openbare ruimte beleid 

Integraal beleid openbare ruimte sinds 2009 met IBOR overleg. Bron: 1 – IBOR 

Heldere procedure realisatie JOP’s, durf om 
verantwoordelijkheid te dragen voor een besluit 

Geen vaste procedure voor de aanleg van JOP. Het vinden van 
een geschikte verwijsplek is maatwerk.  

Opmerking: Er is gekozen om geen 
vaste procedure te hebben.  

Betere afstemming en samenhang in aanpak 
tussen jeugd en vrije tijd en jeugd en veiligheid 

Doormiddel van convenanten is er een betere afstemming en 
samenhang tussen de twee beleidsgebieden gerealiseerd. 
Overkoepelend overleg klankbordgroep jeugd. 

Bron:Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Opstellen en afstemmen gemeentebrede 
gedragsregels “acceptabel gedrag” voor 
openbare schoolpleinen en speelplaatsen 
 

Er zijn tijdens de looptijd van de nota Jeugd en vrije tijd 2008-2010 
op een aantal speelpleinen en ontmoetingsplekken borden met 
gedragsregels geplaatst. Bij de JOP’s is dit gedaan doormiddel van 
convenanten in samenspraak met jongeren en omwonenden. Deze 
gedragsregels zijn niet gemeentebreed opgesteld. 

Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd.  

Overlegstructuur nodig om minder ad hoc beleid 
te moeten bepalen en welke doelen er gesteld 
moeten worden en op welke wijzen deze bereikt 
moeten worden  

Overlegstructuur is gerealiseerd namelijk Jeugd en openbare 
ruimte overleg. Dit is tot stand gekomen na een werkbijeenkomst in 
januari 2009. Politie, jongerenwerk, de gemeente en het jeugdloket 
schoven hierbij aan. 

Bron: Prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden periode januari tot 
december 2010. 
 
Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Goede interne communicatie, bijv. nieuwsbericht 
Jong 

Er is een overkoepelend overleg klankbordgroep jeugd voor de 
interne communicatie. 

Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Zicht hebben op thema’s met raakvlakken met het 
jeugdbeleid. 

Doormiddel van het overkoepelend overleg van de klankbordgroep 
jeugd is er zicht op de raakvlakken met andere thema’s. 

Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

 
 
 



 
 
 

Speerpunt 2: Samenwerking in aanbod en 
accommodatie – doelen 

Resultaten Bron/opmerkingen 

Multifunctioneel gebruik van voorzieningen. 
Combineren van meerdere functies in één 
overdekte speelvoorziening of accommodatie. 
Uiteinddoel is creëren integrale visie op de 
voorzieningen op gemeente - en wijkniveau. 
Krachten van aanbieders van verschillende 
activiteiten bundelen. Het gemeentelijk 
accommodatiebeleid verder ontwikkelen. 
Afspraken maken met verschillende verenigingen 
en sociëteiten over het beheer en gebruik van de 
accommodatie. 

Dit is doorgevoerd in het beleid en nieuwe huurafspraken. 
Voorbeelden hiervan zijn de scouting WA (combinatie met 
kinderopvang) en Club O Four (combinatie met kinderopvang). Ook 
in de aanbesteding van het jongerenwerk is extra aandacht gegaan 
naar het stimuleren van het samenvoegen van zoveel mogelijk  
organisaties in bestaande accommodaties. Er wordt niet meer 
ingezet op een eigen vaste plek voor een organisatie. 

Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Jongeren bekend maken met het vrijetijdsaanbod 
voor en door jongeren in hun gemeente. Het 
aanbod gecoördineerd laten samenkomen. 

Er is in 2010 evenementenkalender opgesteld door de 
evenementencoördinator van de gemeente Woerden. Deze 
kalender is ook gecommuniceerd naar de samenleving onder 
andere via websites.   

Bron: Evenementennota gemeente 
Woerden.  
 
Bron: Voortgangsrapportage 
evenementen. 
 
Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

 

Speerpunt 3: Vraaggericht werken en 
jeugdparticipatie – doelen 

Resultaten Bron/opmerkingen 

Jongeren eerder betrekken en betere 
communicatie. Zorgen voor structureel contact 
met jongeren (dmv jongerenwerk). 

Jeugd-Punt is in 2010 begonnen met het jongerenwerk voor de 
gehele gemeente Woerden. Jeugd-Punt heeft zich in 2010 vooral 
gericht op contacten met jongeren bij overlastplekken of plekken 
waar overlast dreigde. Met andere groepen jongeren zijn er wel 
contacten gelegd en onderhouden om een solide basis voor de 
toekomst te vormen. 2010 was namelijk het eerste jaar dat Jeugd-
Punt voor de gehele gemeente Woerden het jongerenwerk deed.  

Bron: Prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden periode januari tot en met 
december 2010. 



Zorgen voor communicatie met jongeren en de 
dialoog tussen jong en oud (ook in goede tijden). 
De organisatie van een Lagerhuisdebat, waarbij 
jongeren en bewoners (aan de hand van 
stellingen) wordt gediscussieerd. 

Eenmalig een project uitgevoerd waarbij leerlingen van het 
Kalsbeek College levensboeken hebben gemaakt met ouderen. 
(generatiecontact nu geregeld doormiddel van maatschappelijke 
stage). Twee Lagerhuisdebatten zijn georganiseerd (Molenvliet en 
Harmelen) en een Speak Up avond. 

Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Vrijetijdsaanbod ook preventief richten op de 
groep jongeren in de leeftijd 10-15 jaar. 

Extra aandacht geweest voor deze groep vanuit jongerenwerk 
omdat beïnvloeding en gedragsverandering juist bij deze groep de 
meeste aandacht verdient.   

Bron: Prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden periode januari tot en met 
december 2010. 
 
Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Jongeren niet als één homogene groep zien. Een 
brede groep jongeren benaderen uit verschillende 
wijken en kernen met verschillende (culturele) 
achtergronden. 

De jongerenwerkers van Jeugd-Punt hebben sinds 2010 per wijk  
verschillende groepen jongeren in kaart gebracht en contact met 
hun gezocht. Er is per groep en wijk maatwerk geleverd afhankelijk 
van de gemaakte analyse van de wijk en de groepen jongeren.    

Bron: Prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden januari tot en met 
december 2010. 

Basisonderwijs beginnen met jeugdparticipatie 
dmv leerlingenraad 

Is een algemene doelstelling, vanuit de gemeente is hier geen 
bemoeienis geweest met de scholen. Enkele scholen hebben zelf 
een leerlingenraad opgericht. 

Opmerking: Er is voor gekozen om 
dit niet vanuit de gemeente op te 
leggen aan de scholen. Het betreft 
een algemene doelstelling wat de 
gemeente als positieve ontwikkeling 
zou zien als de scholen dit zouden 
oppakken. 

Uitvoering “Wegwijs op het gemeentehuis”. Project The Game is in 2009 en 2010 georganiseerd ter vervanging 
van Wegwijs op het gemeentehuis. Dit gebeurde in samenwerking 
met de Jongerenraad en het Voortgezet Onderwijs. 

Bron: Informatie jeugd en vrije tijd 
voor e-zine. Stand van zaken acties 
notitie Jeugd en vrije tijd. 

Participatie van jongeren op sportgebied is van 
belang. Sport is belangrijk als activiteit op zich 
maar ook als middel om andere doelen te 
bereiken. 

93,3% van jongeren van 12 tot en met 19 jaar heeft in 2009 
minstens 13 keer gesport. 71,2% sport zelfs 105 keer of meer per 
jaar. Hiermee voldoet Woerden aan de gestelde normen. 

Bron: Sportparticipatie gemeente 
Woerden (2010).  

Werken aan de groepsgrootte, brede 
vertegenwoordiging, voldoende 
begeleiding/ondersteuning, een heldere 
organisatiestructuur en een duidelijke 

De jongerenraad heeft in de periode 2008-2010 gewerkt met een 
werkplan wat als prettig werd beschouwt. Met de brede  
vertegenwoordiging en de groepsgrootte is het bergafwaarts 
gegaan. In 2009 is het aantal actieve leden omlaag gegaan naar 5. 

Bron: Evaluatie Jongerenraad 2008-
2009 



takenpakket (werkplan) van de jongerenraad. Op het hoogtepunt waren 12-15 jongeren actief voor de 
jongerenraad. In 2010 is de jongerenraad opgeheven. Er is een 
doorstart gemaakt als Jeugdplatform Woerden.  

Mogelijkheden bekijken om jongeren betrokken te 
laten zijn en te behouden voor de jongerenraad 
gezien de vele overige keuzemogelijkheden in 
hun kostbare vrije tijd. 

Er is op verschillende momenten feedback gekregen van zowel 
jongeren, jongerenwerk en de gemeente Woerden met 
verbetervoorstellen. Geen succes want in 2009 is een grote groep 
gestopt en geen nieuwe aanwas. In 2010 is Jeugd-Punt aan de 
slag gegaan met het opzetten en ondersteunen van een nieuw 
jongerenpanel namelijk het Jeugdplatform Woerden. Jeugd-Punt 
heeft in 2010 succesvol ondersteuning verleent bij het versterken 
van het Jeugdplatform.  

Bron: Evaluatie Jongerenraad 2008-
2009  
 
Bron: Prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden periode januari tot en met 
december 2010. 

 
 
 
 

Speerpunt 4: Prestatieafspraken externe 
organisaties – doelen 

Resultaten Bron/opmerkingen 

Afspraken opnieuw SMART formuleren voor wat 
betreft onder meer ambulant werk en 
accommodatiegericht werken, het proces rond de 
realisatie van speel/ontmoetingsplekken en het 
begeleiden van contacten tussen jongeren en 
bewoners/ouderen (de taken van de sociaal 
makelaar hierin uitwerken). 

Afspraken zijn in 2010 SMART geformuleerd met Jeugd-Punt. De 
werkwijze is in het uitvoeringsplan Jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden 2010 beschreven. 

Bron: Uitvoeringsplan 
Jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden 2010.   

Aangeven wat er verwacht wordt van 
jongerenwerk en hoe ze dit moeten bereiken. 

In 2010 zijn duidelijke prestatieafspraken gemaakt met Jeugd-Punt. Bron: uitvoeringsplan en 
prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk 2010.  

De discussie voeren om jongerenwerk vanaf 
2009 aan één aanbieder gunnen. 

Sinds 1 januari 2010 is het jongerenwerk in handen van Jeugd-
Punt voor de gehele gemeente Woerden na een Europese 
aanbesteding. Hierbij zit ook de mogelijkheid om de gunning twee 
keer met één jaar te verlengen.   

Bron: Definitieve gunning inz. 
Openbare Europese Aanbesteding 
Jeugd- en Jongerenwerk in de 
gemeente Woerden. 

De verantwoordelijkheden van de partners 
vastleggen en duidelijke werkafspraken maken 
die tussentijds geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld moeten worden. 

Jeugd-Punt heeft in 2010 kennisgemaakt met bijna alle wijk- en 
dorpsplatforms. Jeugd en openbare ruimte overleg is het overleg 
waar er de werkafspraken gemaakt worden met politie, gemeente 
en jongerenwerk. Jeugd-Punt evalueert elk jaar de werking.    

Bron: Prestatieoverzicht 
jongerenopbouwwerk gemeente 
Woerden periode januari tot en met 
december 2010. 



Lessen voor de beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 
 
In de beleidsbrief Jeugdparticipatie 2013-2016 zal het aantal behandelde onderwerpen 
drastisch verminderd worden. Alleen de kernpunten van het jeugdbeleid en onderwerpen die 
niet in aanpalend beleid geborgd zijn zullen aanbod komen in de beleidsbrief 
Jeugdparticipatie 2013-2016. Deze kernpunten zijn: 
1 Jeugdparticipatie 
2 Het jongereninitiatief 
3 Jongerenwerk 
4 Jeugdaccommodaties  
 
Uit de evaluatie komt naar voren dat het overgrote deel van doelstellingen zijn bereikt. Echter 
is het door de formulering van deze doelstellingen moeilijk om te bepalen of aan de hand van 
deze resultaten nieuwe acties nodig zijn. Een aantal aanbevelingen kunnen wel gedaan 
worden in ogenschouw houdende dat het inmiddels bijna vijf jaar geleden is dat deze 
doelstellingen opgesteld zijn en er sinds het einde van de looptijd van de notitie Jeugd en vrije 
tijd 2008-2010 al veel veranderd is. 
 
Op het gebied van jeugdparticipatie kan gesteld worden dat er nieuwe impulsen voor het 
Jeugdplatform Woerden moeten plaatsvinden om te zorgen dat het Jeugdplatform ook in de 
toekomst succesvol zal blijven lering trekkend uit de ervaringen met de oude jongerenraad. 
Daarnaast is structureel contact houden met jongeren een blijvend aandachtspunt. Zowel 
contact met jongerenwerk als direct contact door de gemeente met jongeren verdient de 
nodige aandacht. Maatwerk zal centraal blijven staan in de omgang met jongeren. 
 
Voor het jongereninitiatief is relevant dat The Game als positief werd ervaren en ook de 
komende jaren georganiseerd zal worden. De gemeente zal in samenspraak met 
belanghebbenden bij de volgende editie meer sturen in de ideeën van jongeren om de 
uitvoerbaarheid te garanderen. 
 
Met betrekking tot Jeugd-Punt en het jongerenwerk in het algemeen is de gemeente zeer 
tevreden over de geleverde prestaties en de samenwerking. Het gunnen van het 
jongerenwerk aan één organisatie is succesvol gebleken. Bekeken zal worden of Jeugd-Punt 
deze activiteiten ook in de toekomst voor de gemeente kan uitvoeren. De gestelde doelen 
aan jongerenwerk zijn in de periode 2008-2010 voor het overgrote deel gerealiseerd. 
 
Op het gebied van Jeugdaccommodaties blijft het doel om zoveel mogelijk strategische 
functies te vestigen in niet courante gebouwen. Dit is een constant proces is dat ook in de 
toekomst zal doorgaan. Ook voor jeugdaccommodaties geldt dat het geen doel is om iedere 
organisatie of activiteit een vast gebouw te geven. 
 



 Bijlage 4 Jongereninitiatief formulier  
 

JONGEREN - INITIATIEVEN - BUDGET 
Aanvraagformulier Jongeren Initiatieven Budget 

 
Doel: Het Jongereninitiatieven budget is bedoelt voor jou als je jonger bent dan 23 jaar, je 
graag iets wilt doen dat nog niet wordt gedaan in de gemeente Woerden en je het samen met 
jongeren voor jongeren organiseert.  
 
Opmerking: Heb je een plan laat het ons weten? Andere jongeren beoordelen jouw plan! Dit 
gebeurt door het Jeugdplatform Woerden. Het Jeugdplatform heeft hiervoor een beperkt 

budget van € 2.000,- beschikbaar. Wil je ondersteuning stuur dan onderstaand 

formulier in dan neemt het jeugdplatform contact met je op. 
 
1. Gegevens initiatiefnemer: 
 
Naam: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode: 
…………………………………………………………………………………………………………..... 
Woonplaats: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon: 
………………………………………………………………………………………………………….… 
E-mail: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Wie gaat jouw helpen bij het uitvoeren van je plan en heb je misschien nog hulp 
nodig van bijvoorbeeld jongerenwerk of de gemeente Woerden?: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Leg kort uit wat je wilt gaan doen en waarom het belangrijk is dat de gemeente 
Woerden je hiervoor geld en/of hulp geeft?: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Schrijf kort op wat je denkt dat je plan gaat kosten: 

 

Inkomsten      Uitgaven 

……………………………..   ………………………………………… 

……………………………..   ………………………………………… 

……………………………..   ………………………………………… 

……………………………..   ………………………………………… 

……………………………..   ………………………………………… 



 
 
5. Hoeveel geld wil je van de gemeente Woerden krijgen om je plan uit te voeren? Denk 
eraan dat je niet meer vraagt dan wat je denkt dat je plan gaat kosten. Probeer ook op 
andere manieren geld te krijgen voor je plan. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring of een 
eigen bijdrage. 
€ ………….. 
 
Rekeningnummer: …………………………..t.n.v. 
…………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………pc ……………… te 
…………………………. 
 
Opsturen/mailen aan: 
Gemeente Woerden,  
Afdeling Samenleving 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
E-mail: stadhuis@woerden.nl 



Bijlage 5 Samenvatting notitie Jeugd en vrije tijd 2008-2010 
 
Samenvatting notitie “Jeugd en vrije tijd” 
Inleiding 
Jeugd en vrije tijd is een onderdeel van het programma Jong. Aanleiding voor een notitie 
Jeugd en vrije tijd is het belang in kaart te brengen wat er is georganiseerd op het gebied van 
jeugd (en openbare ruimte, vrijetijdsaanbod, participatie) zodat aanbevelingen ter verbetering 
kunnen worden gedaan gericht op de veranderende vraag in de samenleving. Dit leidt tot de 
volgende vraagstelling voor deze notitie: 
Wat is de huidige- en gewenste situatie voor: 
(1) jeugd en het aanbod in de vrije tijd, 
(2) de inrichting van de openbare ruimte en 
(3) de (preventieve) aanpak in- en extern? 
(4) En op welke wijze kunnen jongeren beter geïnformeerd en betrokken worden bij 
onderwerpen die hen aangaan? 
 
In onderstaande samenvatting wordt duidelijk dat er in de gemeente Woerden al veel wordt 
gedaan en is gerealiseerd op het gebied van Jeugd en vrije tijd. In het huidige beleid en in de 
uitvoering valt nog wel wat te winnen op het gebied van samenwerking en afstemming. De 
samenwerking moet steviger verankerd worden. Er wordt op dit moment veel op ad hoc basis 
gewerkt. Er kan meer preventief beleid gevoerd worden om problemen te voorkomen. Ook is 
zichtbaar dat het beleid Jeugd en vrije tijd in de toekomst meer gericht moet zijn op alle 
jeugdigen. Nu is het in grote mate gericht op de groep die overlast veroorzaakt. Daarnaast 
moet er aandacht zijn/blijven voor specifieke groepen en moeten in- en extern gezamenlijk 
afspraken gemaakt worden hoe acute problemen daadkrachtig kunnen worden opgelost. 
Verder verdient jeugdparticipatie structureel aandacht. Nu is het moeilijk een goede 
doorsnede van onze Woerdense jeugd te betrekken bij (beleids)ontwikkelingen en in de 
uitvoering. 
 
Hoofdstuk 1: Visie op Jeugd en vrije tijd 
Afbakening doelgroep en terrein 
Het programma Jong richt zich op jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Daarbij is er aandacht 
voor specifieke groepen (kwetsbare, allochtone, overlastgevende) jongeren. De groep waar 
we ons met het beleid Jeugd en vrije tijd met name op richten zijn jeugd en jongeren in 
de leeftijd van 10-23 jaar. Voor de jongere groep zijn al veel zaken beleidsmatig geregeld en 
vastgelegd. De gerichtheid op jeugd in de leeftijd vanaf 10 jaar blijkt in de praktijk goed te zijn 
om zo aandacht te hebben voor de aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs en 
jongeren preventief in beeld te krijgen. 
 
De doelstelling van Jeugd en vrije tijd is: 
Jongeren de mogelijkheid bieden om hun vrije tijd actief en zinvol te besteden en betrokken te 
zijn bij onderwerpen die hen aangaan zodat aangesloten wordt bij hun behoeften; en 
problemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 
 
Visie 
“In de rol van regisseur wil de gemeente samen met jeugd, instellingen (jongerenwerk), 
ouders en bewoners komen tot een samenhangend aanbod van voorzieningen waarbij: 
- jongeren de mogelijkheid en stimulans hebben om hun vrije tijd op een actieve manier te 
besteden en elkaar in de wijk/het dorp te ontmoeten; 
- er een actieve bijdrage/betrokkenheid van de jeugd is bij onderwerpen die hen aangaan; 
- er voldoende (gevarieerde) activiteiten en voorzieningen per kern zijn waar de jeugd (met 
verschillende culturele achtergronden) gebruik van kan maken; 
- door middel van preventief integraal beleid en signalering wordt voorkomen dat jongeren in 
de problemen komen; 
- er een goede organisatie en afstemming in- en extern is”. 
 
Hoofdstuk 2: Jeugd en openbare ruimte 
Integraal beleid en afstemming 
- De gemeente dient het belang van spelen te erkennen door daar ruimte (budget) voor te 
reserveren. Dit vraagt om een integraal openbare ruimtebeleid. 



- Bij de realisatie van voorzieningen (JOP’s) voor de jeugd is er behoefte aan heldere 
procedures, met snelheid en flexibiliteit. Belangrijk is ook de durf om verantwoordelijkheid te 
dragen voor een besluit (aanbeveling uit de werkbijeenkomst). 
- De afstemming en samenhang in aanpak tussen Jeugd en vrije tijd (Onderwijs en Welzijn) 
en Jeugd en veiligheid (Bestuur en Management Ondersteuning) kan verbeterd worden. 
- Een eenduidige aanpak in de openbare ruimte door het opstellen en afstemmen van 
gemeentebrede gedragsregels “acceptabel gedrag” voor openbare schoolpleinen en 
speelplaatsen is gewenst. 
 
Multifunctioneel gebruik van voorzieningen 
- Het combineren van meerdere functies in één (overdekte) speelvoorziening of 
accommodatie is een kans om het maatschappelijk rendement op de voorzieningen te 
vergroten. Dit moet meegenomen worden bij het formuleren van een integrale visie op de 
voorzieningen op gemeente- en wijkniveau. Combinaties van cultuur, onderwijs, 
kinderopvang, naschoolse opvang, huiswerkinstituten, horeca, wijkcentra, zorgvoorzieningen 
en sport verdienen de voorkeur. 
 
Communicatie met jongeren 
- Jongeren moeten eerder bij onderwerpen betrokken worden en er moet (tijdig) met hen 
worden gecommuniceerd. Zorgen voor voldoende structureel contact met jongeren (door 
jongerenwerk). 
- Zorgen voor communicatie met jongeren en de dialoog tussen jong en oud (ook in goede 
tijden). Onder andere door de organisatie van een Lagerhuisdebat (vanaf 2008), waarbij met 
jongeren en bewoners aan de hand van stellingen wordt gediscussieerd. 
 
Prestatieafspraken met het jongerenwerk 
- Afspraken (opnieuw) SMART1 formuleren voor wat betreft onder meer: het ambulant en 
accommodatiegericht werken, het proces rond de realisatie van speel/ontmoetingsplekken en 
het begeleiden van contacten tussen jongeren en bewoners/ouderen (de taken van sociaal 
makelaar hierin uitwerken). 
 
Hoofdstuk 3: Vrijetijdsaanbod jeugd 
Inspelen op de vraag en behoeften van verschillende groepen jongeren 
Het is van belang het vrijetijdsaanbod ook preventief te richten op de groep jongeren in de 
leeftijd van 10-15 jaar, jongeren in/na de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
Samenwerking aanbieders in aanbod en accommodatie 
- Krachten van aanbieders van (verschillende) activiteiten bundelen. Bijvoorbeeld activiteiten 
rond Brede school/BOS/Buurtsport. Een goede onderlinge communicatie is hier met name 
van belang. 
- Het stimuleren van multifunctioneel gebruik van accommodaties. Het gemeentelijk 
accommodatiebeleid verder ontwikkelen. Afspraken met de verschillende verenigingen en 
sociëteiten maken over het beheer en gebruik van de accommodatie. 
 
Informatievoorziening rond het vrijetijdsaanbod 
- Jongeren bekend maken met het vrijetijdsaanbod voor en door jongeren in hun gemeente. 
Het aanbod gecoördineerd samen laten komen (op een internetsite, via een uit-krantje, op 
een centrale plaats in de binnenstad). 
 
Hoofdstuk 4: Jeugdparticipatie 
Het creëren van randvoorwaarden om een structurele basis te hebben voor 
jeugdparticipatie. 
 
(A) Diversiteit participatievormen 
- Jongeren niet als één homogene groep zien. Een brede groep jongeren benaderen uit 
verschillende wijken en kernen en met verschillende (culturele) achtergronden. 
- Al in het basisonderwijs beginnen met jeugdparticipatie, bijvoorbeeld via een soort 
leerlingenraad. 
- Het organiseren van het project “Wegwijs op het gemeentehuis”. Voorheen vond dit al (in 
samenwerking met scholen) in de gemeente plaats en dit werd als positief ervaren (uit de 



werkbijeenkomst en naar aanleiding van het amendementvoorstel Jongerenparticipatie). 
- Participatie van jongeren op sportgebied is van belang. Sport is belangrijk als activiteit op 
zich maar ook als middel om andere doelen te bereiken. 
 
(B) De huidige Jongerenraad verstevigen 
- Werken aan de groepsgrootte, een brede vertegenwoordiging, voldoende 
begeleiding/ondersteuning, een heldere organisatiestructuur en een duidelijk takenpakket 
(werkplan). 
- Mogelijkheden (incentives) onderzoeken om jongeren betrokken te laten zijn en te 
behouden gezien de vele overige keuzemogelijkheden in hun vrije tijd. 
 
Hoofdstuk 5: Organisatiestructuur 
Afstemming en samenhang in beleid en uitvoering 
- Er is behoefte aan het vóóraf (minder ad hoc) met elkaar beleidsmatig bepalen welke 
richting ingeslagen kan en moet worden, welke doelen worden gesteld op de lange termijn en 
hoe dit gezamenlijk kan worden bereikt. Hier een efficiënte overlegstructuur voor opzetten. 
- Ervoor zorgdragen dat intern goed met elkaar wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld via een 
nieuwsbericht “Jong”. 
- Zicht hebben op welke thema's er zijn/spelen op het gebied van Jeugd en vrije tijd en wat 
voor vraagstukken je als gemeente hebt dat hier raakvlakken mee heeft. 
 
Helderheid in taken en verantwoordelijkheden van externe partners 
- De verantwoordelijkheden van de partners vastleggen en duidelijke werkafspraken 
(bijvoorbeeld prestatieovereenkomsten voor het jongerenwerk) maken die tussentijds worden 
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 
 
Herijking prestatieafspraken met het jongerenwerk 
- De gemeente moet duidelijk aangeven (ook aan de hand van de uitkomsten uit deze notitie) 
welke resultaten zij precies verwacht van het jongerenwerk en door middel van welke 
activiteiten dit kan worden gerealiseerd. 
- De discussie voeren het jongerenwerk vanaf 2009 aan één instelling voor jongerenwerk aan 
te besteden om zo efficiënt en met één partij voor de hele gemeente het Jeugdbeleid verder 
te ontwikkelen en een gericht aanbod uit te voeren. 
 
Hoofdstuk 6: Speerpunten en actieplan 2008-2010 
Uit de aanbevelingen vanuit de verschillende hoofdstukken zijn de volgende speerpunten vast 
te stellen: 
1. Integraal beleid en (preventieve) aanpak 
2. Samenwerking in aanbod en accommodatie 
3. Vraaggericht werken en jeugdparticipatie 
4. (Prestatie)afspraken met externe organisaties 


