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Kennisnemen van: 

De afronding van het aanbestedingstraject jongerenwerk en de gunning van de opdracht voor de uitvoering 
van het jongerenwerk aan Stichting Buurtwerk Alexander. 

Inleiding: 

Wat is jongerenwerk? 
De afgelopen jaren werd het professionele jongerenwerk in Woerden uitgevoerd door Stichting Jeugd-Punt. 
Professioneel jongerenwerk omvat een laagdrempelige voorziening voor jongeren, die diverse 
verschijningsvormen kent. Jongerenwerkers begeleiden procesmatig (groepen) jongeren in de vrije tijd, in 
aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving. Het jongerenwerk richt zich op gedragsbeïnvloeding, 
het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen zoals leeftijdgenoten, buurtbewoners en 
organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke 
participatie. 
Het jongerenwerk is in principe toegankelijk voor iedere jongere in Woerden in de leeftijd van grofweg 10 tot 
grofweg 23 jaar. Een brede groep jongeren met uiteenlopende sociaal culturele, economische en religieuze 
achtergronden moet worden bereikt. Toch komt niet iedere jongere in aanraking met het jongerenwerk. Met 
de meeste jongeren in Woerden gaat het goed. Ze gaan naar school, werken, zijn lid van een club of 
vereniging en zij weten ook zonder het jongerenwerk de weg naar volwassenheid wel te vinden. Het 
jongerenwerk richt zich juist op de jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het zinvol en 
constructief invullen van hun vrije tijd, school, opleiding of werk, en jongeren die problemen hebben of ze 
veroorzaken. De preventieve ondersteuning vanuit het jongerenwerk richt zich vooral op de groep jongeren 
met relatief eenvoudige problematiek. Jongeren die te maken hebben met complexere problematiek 
kunnen vanuit het jongerenwerk worden toe geleid naar de aangewezen ketenpartners. 

Markt- en netwerkconsultatie 
Voorafgaand aan het formele aanbestedingstraject is een marktconsultatieronde uitgevoerd waaraan 
verschillende aanbieders van professioneel jongerenwerk hebben deelgenomen. Dit om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt op 'de markt' en hoe de aanbesteding het beste vormgegeven 
kan worden. 
Ook is een netwerkconsultatie gehouden met verschillende lokale partners die (in de toekomst gaan) 
samenwerken met het jongerenwerk. Dit zodat de offerteaanvraag goed zou aansluiten op lokale signalen 
en behoeften. 

Pagina 1 van 4 



Aanbestedingstraject 
Op 8 september 2017 is het aanbestedingstraject voor het jongerenwerk in Woerden in gang gezet. 
Na publicatie van de aanbestedingsdocumenten opAanbestedingskalender.nl hebben zes partijen een 
offerte ingediend. Eén van deze partijen werd uitgesloten van deelname omdat niet aan de 
inschrijvingseisen werd voldaan. 

Vervolgens zijn de vijf offertes beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit 
(beleids)adviseurs met een grote diversiteit aan takenpakketten (jeugd, onderwijs, openbare orde en 
veiligheid, alcohol en drugs, preventie, WoerdenWijzer). De beoordeling is gedaan aan de hand van vooraf 
opgestelde beoordelingscriteria, op 4 verschillende inhoudelijke onderdelen (visie, werkwijze, 
samenwerking en wijze van contact leggen met jongeren) en op prijs (uurtarief mbo en hbo). 

Na het beoordelen van de offertes zijn de voorlopige scores bekendgemaakt aan de deelnemende partijen, 
waarna zij konden besluiten hun offerte al dan niet toe te lichten tijdens een presentatie. Alle vijf de partijen 
hebben van de gelegenheid om een presentatie te geven gebruik gemaakt. Ook de presentaties zijn 
vervolgens door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria. 

Na optelling van de scores op alle onderdelen bleek dat Stichting Buurtwerk Alexander de meeste punten 
had gescoord. 

Kernboodschap: 

De opdracht voor de uitvoering van het jongerenwerk in de gemeente Woerden is op woensdag 29 
november 2017 definitief gegund aan Stichting Buurtwerk Alexander. Belangrijkste punten uit de 
beoordeling: 

Stichting Buurtwerk Alexander heeft een concreet uitgewerkte visie gepresenteerd die goed 
aansluit op de visie en de uitgangspunten van de gemeente, zoals o.a. geformuleerd in de 
Investeringsagenda Jong. Uit de visie blijkt goed dat in het aanbod optimaal wordt aangesloten bij 
de behoeften, wensen en talenten van jongeren, maar ook van bijvoorbeeld verenigingen. 
De gepresenteerde werkwijze is innovatief en vernieuwend, concreet uitgewerkt en wordt 
onderbouwd met (evidence based) methoden zoals Buurten in Beeld, Citytrainers en BASTA. De 
werkwijze toont zeer goed aan dat flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen, o.a. door het 
inbouwen van een flexibele schil, wijkgerichte inzet en bijsturing gedurende de opdracht. Er wordt 
een realistisch beeld gegeven van meetbare resultaten per doelstelling en van het meten van de 
effecten van de verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen. 
Samenwerking met de verschillende netwerkpartners binnen diverse domeinen is zeer concreet en 
uitgebreid uitgewerkt. De samenwerking wordt zeer pro-actief opgepakt en er is duidelijk 
aangegeven hoe dit zowel bij de start als gedurende de looptijd van de opdracht wordt 
bewerkstelligd. Gezamenlijke opgaven zijn benoemd, wat zeer goed aansluit bij het 
opgavegestuurd werken dat de gemeente beoogd. Er worden vernieuwende ideeën (o.a. 
jongerenspreekuur bij WoerdenWijzer en beslisboom) gepresenteerd. 
Er wordt duidelijk aangegeven hoe omgegaan wordt met diversiteit in jongeren(groepen) en 
situaties (waarbij ook social media een belangrijke plek krijgt), bereik- en beschikbaarheid en wat 
dit alles betekent voor de competenties van de jongerenwerkers. 

Financiën: 

Jaarlijks budget voor de uitvoering van het jongerenwerk is 6 288.000,-. Deze kosten zijn gedekt in de 
begroting van het sociaal domein (programma 3) 2018-2022. 

Vervolg: 

Alle deelnemende partijen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de definitieve gunning. In week 50 
wordt er een vanuit de gemeente een persbericht gestuurd. 
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De maanden december 2017 en januari en februari 2018 worden gebruikt voor o.a. het opstellen van het 
uitvoeringsplan voor het jongerenwerk in 2018, kennismakingsgesprekken van Buurtwerk met 
jongeren(groepen), diverse netwerkpartners en de gemeente. 
Door Buurtwerk wordt door middel van gesprekken, een sollicitatieprocedure en een assessment 
onderzocht in hoeverre de huidige Woerdense jongerenwerker(s), die nu nog in dienst zijn van Jeugd-Punt, 
overgenomen willen en kunnen worden. 

De uitvoering van het jongerenwerk door Stichting Buurtwerk Alexander start per 1 maart 2018. 
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