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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Sinds 1 januari 2012 is het jongerenwerk ondergebracht bij de Stichting Welzijn 
Albrandswaard. In het kader van het door u vastgestelde breed welzijnsbeleid is het 
jongerenwerk benoemd tot pilotproject om meer resultaatgericht te subsidiëren.   
 
Binnen deze pilot spitsen de uitvoeringsafspraken zich toe op het bereiken van 
maatschappelijke effecten. Daarbij wordt in mindere mate vooraf bepaald welke 
activiteiten ondernomen moeten worden om deze effecten te bereiken. Dit resulteert in 
creativiteit, ondernemerschap en een sterker verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
Stichting Welzijn Albrandswaard.  
 
Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze werkwijze bekend. Wij zijn blij met de 
resultaten die tot op heden zijn geboekt en willen dit dan ook graag met u delen.  
 
Wij wensen u veel leesplezier toe. 
  
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

               
 
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Inleiding 

De Gemeente Albrandswaard geeft in de Brede Welzijnsvisie een lokale invulling aan de landelijke 

ontwikkeling naar Welzijn Nieuwe Stijl. Eén van de uitgangspunten van de gemeente in deze 

overkoepelende visie is dat zij verschuift van een activiteitengericht subsidiëringssysteem naar een 

resultaatgericht subsidiebeleid. Samen met maatschappelijke organisaties onderzoekt de gemeente 

in een drietal pilots naar manieren om invulling te geven aan deze nieuwe manier van subsidiëren. 

Stichting Welzijn Albrandswaard is één van de partners bij die zoektocht: de subsidiëring van het 

jongerenwerk van SWA is een pilots waarin vorm en inhoud wordt gegeven aan het nieuwe 

subsidiebeleid. 

SWA en de gemeente hebben de doelen en te bereiken resultaten van het jongerenwerk in 

Albrandswaard gezamenlijk vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De resultaatgebieden uit die 

overeenkomst maken het (maatschappelijk) rendement van jongerenwerk zo concreet en inzichtelijk 

mogelijk.  

 

Jongerenwerk is een nieuwe factor in het werk van SWA: de stichting is er in 2012 mee gestart. Sinds 

maart 2012 is het jongerenwerk door SWA operationeel. In dit verslag beschrijven we aan de hand 

van de resultaatgebieden uit de uitvoeringsovereenkomst welk resultaat het jongerenwerk in het 

eerste jaar, tussen maart en december 2012, heeft geboekt.  
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1 Integrale samenlevingsopbouw 

 

Hoofdresultaatgebied 

Een belangrijke bijdrage leveren aan de integrale samenlevingsopbouw met betrekking tot 

jongeren in de woonkernen en wijken van Albrandswaard. 

 

 

Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 

Contact leggen met jeugd 

op straat. 

 

De wijk en de jeugd met 

elkaar in verbinding 

brengen door als 

verbindende schakel op te 

treden. 

 

Stimuleren van jongeren 

tot het leveren van een 

bijdrage aan hun eigen 

leefomgeving 

Resultaten Resultaten Resultaten 

Jongeren zijn bij het 

jongerenwerk in beeld 

 

Jongeren weten wie de 

jongerenwerkers zijn en 

weten hen te vinden 

 

De bemiddeling bij 

klachten/meldingen van 

bewoners 

 

De ondersteuning van 

activiteiten voor jong en oud 

 

Betrokkenheid bij 

buurtinitiatieven als het 

wijkforum, buurtpreventie en 

buurt bestuurt 

 

Toename van bewustzijn en 

verantwoordelijkheid voor 

hun eigen leefomgeving 

 

Acceptatie tussen jeugd en 

volwassenen 

1.1 Contact leggen met jeugd op straat 

Het ambulant jongerenwerk kent een simpel principe: jongeren worden opgezocht op de plaatsen 

waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Dat betekent dat jongerenwerkers jongeren op straat opzoeken 

en aanspreken, maar ook in het jongerencentrum, in jeugdsociëteiten en op andere plaatsen waar ze 

zich bevinden. Het beoogde resultaat van deze actieve manier van contact leggen is, dat de jongeren 

in beeld zijn bij het jongerenwerk. En andersom. Dat wil zeggen: dat de jongeren ook weten wie de 

jongerenwerkers zijn en hen weten te vinden.  

 

1.1.1 Jongeren zijn bij het jongerenwerk in beeld 

Om een beeld te krijgen van de jongeren in de gemeente Albrandswaard registreren de 

jongerenwerkers in de 'ambulante monitor' waar jongeren hun vrije tijd door brengen, hoe oud ze 

ongeveer zijn en of hun aanwezigheid op een bepaalde plaats leidt tot klachten en meldingen.  
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Met behulp van Google Maps maken de jongerenwerkers op een kaart inzichtelijk waar jongeren zich 

bevinden. De kaart en de lijst in de ambulante monitor zijn zeer dynamisch: de plekken waar 

jongeren samenkomen veranderen continu. 

 

Ontmoetingsplaatsen in kaart gebracht 

De jongerenwerkers zoeken de jongeren actief op. Op basis van eigen ervaringen en die van andere 

partijen zoals BOA's, buurtbewoners  of de politie houden de jongerenwerkers een lijst van 

'vindplaatsen' bij: plekken waar jongeren hun tijd doorbrengen en elkaar ontmoeten. Daarnaast 

zoekt het jongerenwerk ook jongeren op in het jongerencentrum, in jeugdsociëteiten en op andere 

plekken. De lijst met vindplaatsen verandert voortdurend: er komen plaatsen bij of er vallen er juist 

af. Het hangt onder andere van het seizoen af waar jongeren elkaar ontmoeten. Bij regen zijn 

beschutte plaatsen populair en bij zon bijvoorbeeld het park van Rhoon of het strandje bij de Blaakse 

Wetering. 

 

Onder andere tijdens het veiligheidsoverleg bekijken de jongerenwerkers samen met andere 

uitvoerders - zoals de BOA’s en de politie - welke plekken actueel zijn en welke plekken rustig zijn. Zo 

wordt bepaald welke plekken meer aandacht verdienen en welke plaatsen minder frequent 

gemonitord hoeven worden.  

Contact gelegd 

In de drie dorpskernen van Albrandswaard bezoekt het jongerenwerk de actuele 

ontmoetingsplaatsen minimaal één keer in de week overdag (tussen 14.00 uur en 18.00 uur) en 

minimaal één keer in de week in de avonduren (tussen 19.00 uur en 23.00 uur).  

Bij die contacten spreken de jongerenwerkers met de jongeren en leren hen kennen. Daarnaast 

kijken ze of ze de jongeren kunnen 'activeren' en naar binnen halen (naar het jongerencentrum JCA). 

Ook onderzoeken de jongerenwerkers in hun gesprekken of de jongeren in hun leven tegen obstakels 

of problemen aanlopen en of het jongerenwerk een rol kan spelen in het oplossen daarvan. 
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Jongeren in beeld via ambulante monitor 

In de ambulante monitor houden jongerenwerkers bij op welke plaatsen jongeren hun vrije tijd 

doorbrengen, hoe oud ze ongeveer zijn en of hun aanwezigheid op een bepaalde plaats leidt tot 

klachten en meldingen. Daarnaast registreren zij in de ambulante monitor welke 'soort' jongeren zij 

op een bepaalde plaats hebben ontmoet. Die groepsindeling komt uit de Beke-methodiek: de 

methode deelt groepen jongeren in naar aanleiding van hun gedrag. In de ambulante monitor komen 

drie groepen jongeren voor: 

- Goed benaderbaar (groen gecodeerd) 

- Moeilijk benaderbaar/hinderlijk (oranje gecodeerd) 

- Overlastgevend (rood gecodeerd) 

Groepen jongeren die (herhaaldelijk) ernstig crimineel gedrag vertonen vallen, buiten de doelgroep 

van het jongerenwerk. 

Zie Bijlage 1 Indeling groepen jongeren volgens Beke 

Voorbeelden van groepen jongeren in de gemeente Albrandswaard 

Strawinskyplein, Rhoon: Deze groep is goed benaderbaar (categorie 1). De groep komt elke avond 

samen en bestaat uit ongeveer 10 mensen in de leeftijd 16 t/m 19 jaar. Het is een autochtone groep, 

met zowel meiden als jongens. Met deze groep heeft het jongerenwerk een aantal keer het Sappie 

preventieproject gedaan. Daarnaast maakt het jongerenwerk af en toe een praatje pot met ze tijdens 

ambulante rondes. 

Kerkstraat, Poortugaal: Deze groep valt onder categorie 2. De groep hing voorheen bij basisschool de 

Parel, maar is door de politie verwezen naar de parkeerplaats op de Kerkstraat. De groep is ongeveer 

15 man sterk en bestaat vooral uit jongens in de leeftijd 16 t/m 21 jaar. Het jongerenwerk heeft met 

deze groep contact. Twee keer hebben jongerenwerkers, wethouders en deze groep gesproken over 

de plaatsing van een JOP, bij het voetbalveld PSV Poortugaal-Oude Maas. Met deze groep wordt de 

JOP in januari opgeknapt. 
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1.1.2 Jongeren weten wie de jongerenwerkers zijn en weten hen te vinden 

Jongeren in Albrandswaard leren de jongerenwerkers zowel fysiek als online kennen. Met opvallende 

jassen  zorgen de jongerenwerkers ervoor dat ze voor jongeren en andere wijkbewoners herkenbaar 

zijn als jongerenwerkers. 

Tijdens ambulant jongerenwerk zijn de jongerenwerkers herkenbaar d.m.v. kleding.  

Online media ingezet 

Op de website www.enterall.nl vinden jongeren informatie over voor hen interessante activiteiten, 

en over het jongerenwerk in hun gemeente. Daarnaast verwijst de website door naar informatie over 

bijvoorbeeld werk of alcohol.  

Voor jongeren zijn sociale netwerken en mobiele media belangrijke communicatiemiddelen. Via een 

eigen Facebook-account onderhouden de jongerenwerkers daarom contact met jongeren uit de 

gemeente Albrandswaard. Ze plaatsen gebeurtenissen, zoals activiteiten voor jongeren, op 

Facebook. Zo blijven jongeren op de hoogte van wat het jongerenwerk heeft gedaan en gaat doen. 

Daarnaast zijn de jongerenwerkers via het Facebook-account laagdrempelig bereikbaar voor 

jongeren. Meer dan 250 jongeren zijn eind 2012 vriend van de pagina. Dit houdt in dat hun vrienden 

ook de mogelijkheid hebben de berichten van het jongerenwerk te bekijken.  

 

'Klassieke' media ingezet 

In 2012 besteedden 'klassieke' media op verschillende manieren aandacht aan het jongerenwerk in 

Albrandswaard, zoals een artikel met foto in de krant, een radio-interview, een vermelding van de 

jongerenwerkers in een column en interviews in de plaatselijke kranten de Botlek en de Schakel. 

Naar aanleiding van het radio-interview benaderde een 19-jarige jongen het jongerenwerk met de 

vraag of het jongerenwerk kon bemiddelen tussen zijn groep en een wijkagent. De vermelding van de 

e-mailadressen in de column in de Schakel leidde tot een aanmelding van een 16-jarig meisje voor 

het jeugdpersbureau. 
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1.2 De wijk en de jeugd met elkaar in verbinding brengen door als verbindende schakel  

op te treden 

Jongeren tussen 12 en 23 jaar zijn vaak te vinden in de buitenruimte. Ze ontmoeten elkaar in 

bijvoorbeeld het metrostation, winkelcentra, parken en sportverenigingen. Soms leidt dat tot 

overlast: ze maken bijvoorbeeld een hoop lawaai met hun scooters en laten troep achter. Tussen 

groepen jongeren en andere bewoners bestaat regelmatig spanning. Jongeren hebben vaak geen 

idee hoe ze op anderen overkomen en buurtbewoners ervaren jongeren als bedreigend of 

overlastgevend, ook als er niet zo veel aan de hand is. 

Het jongerenwerk functioneert als intermediair tussen de jongeren en verschillende partijen zoals 

andere buurtbewoners, gemeente, politie, BOA’s, buurtpreventie, ondernemers, 

woningbouwcorporaties, sportverenigingen en scholen. Het jongerenwerk registreert klachten en 

meldingen via de ambulante monitor en bemiddelt waar mogelijk. Daarnaast zorgt het jongerenwerk 

voor verbindende activiteiten die jongeren en buurt dichter bij elkaar brengen. 

 

1.2.1 De bemiddeling bij klachten/meldingen van bewoners 

In de ambulante monitor registreren  jongerenwerkers niet alleen waar jongeren zich bevinden, maar 

ook of er signalen, meldingen of klachten van buurtbewoners of andere partijen over de jongeren 

zijn. In de monitor wordt bijgehouden wie iets meldt of signaleert en hoe het jongerenwerk of een 

van zijn partners op de melding reageert. 

 

Voorbeeld van een weekrapportage 
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Klachten bemiddeld 

In 2012 kwamen zes klachten over hangjongeren binnen bij het jongerenwerk. Het jongerenwerk 

heeft al deze klachten in behandeling genomen en de melders persoonlijk gebeld of opgezocht. De 

jongerenwerkers hebben hun contactgegevens aan de melders gegeven, zodat die direct contact 

konden opnemen bij nieuwe problemen. Er zijn daarna niet opnieuw meldingen gedaan door 

dezelfde personen.  

 

1.2.2 De ondersteuning van activiteiten voor jong en oud 

Het jongerenwerk Albrandswaard ondersteunt activiteiten voor inwoners van de gemeente van alle 

leeftijden. De bedoeling is dat mensen uit verschillende leeftijdsgroepen betrokken worden bij hun 

eigen omgeving, elkaar ontmoeten en meer begrip voor elkaar krijgen.  

Daarnaast stimuleert het jongerenwerk betrokkenheid en inbreng van tieners bij zaken die hen 

aangaan, zoals onderwijs, opvang, vrijetijdsactiviteiten (waaronder sport en culturele activiteiten), 

ruimtelijke ordening, jeugdzorg en overheidsbeleid. 

In 2012 hebben de jongerenwerkers zich ingezet voor ontmoetingen die jong en oud bij elkaar 

brengen, en voor het doorontwikkelen van de Jeugdraad. 

 

Jeugdraad uitgebouwd 

Sociaal-cultureel werkster Kim Schrijvers zette vóór 2012 in Portland een Jeugdraad op van kinderen 

uit groep 6 en 7. Het jongerenwerk heeft dit initiatief doorontwikkeld, met zowel kinderen uit de 

vorige Jeugdraad, als nieuwe kinderen. De huidige Jeugdraad bestaat uit een groep kinderen uit 

groep 8 van twee basisscholen in Portland. Doel van de Jeugdraad is een band met de kinderen op te 

bouwen door samen activiteiten te organiseren en uit te voeren, in de hoop dat ze, wanneer ze 

ouder worden, betrokken blijven bij het jongerenwerk.  

Voorbeelden van activiteiten en ideeën uit de Jeugdraad: 

-De Jeugdraad is van plan om in maart 2013 een Opschoondag te organiseren (met de Jeugdraad van 

2012 of die van 2013). Met de Opschoondag wil het jongerenwerk kinderen betrekken bij hun 

omgeving en ruimtelijke ordening. 

-De Jeugdraad heeft een filmavond voor ouders en kinderen georganiseerd, die niet zo druk bezocht 

werd als gehoopt. 

-Het jongerenwerk ondersteunde een huttenbouwweek voor kinderen. Tijdens deze week bleek dat 

de activiteit hutten bouwen jong en oud op een bijzondere manier dichter bij elkaar brengt. In 2013 

zal het jongerenwerk de organisatie van het hutten bouwen geheel op zich nemen.  
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1.2.3 Betrokkenheid bij buurtinitiatieven als het wijkforum, buurtpreventie en Buurt bestuurt 

Het jongerenwerk stimuleert jongeren zich aan te sluiten - of eens te komen kijken - bij initiatieven 

zoals Buurt bestuurt. Hiermee probeert het jongerenwerk de betrokkenheid van de jongeren bij hun 

eigen leefomgeving te vergroten.  

 

Deelname initiatieven onderzocht 

Tot nu toe heeft de jeugd van Albrandswaard nog niet meegedaan met Buurt bestuurt. De 

jongerenwerkers denken dat dit komt door de vorm waarin Buurt bestuurt is gegoten: die staat te 

ver van de leefwereld van de jeugd af. Vergaderen is voor jongeren geen aantrekkelijke manier om 

hun mening te geven. Het jongerenwerk onderzoekt verder hoe jongeren gestimuleerd kunnen 

worden hun mening over hun wijk te delen. Daarbij wordt bijvoorbeeld het jeugdpersbureau ingezet 

om via radio, internet of de krant wijken onder de aandacht te brengen. 

1.3 Stimuleren van jongeren tot het leveren van een bijdrage aan hun eigen leefomgeving 

Het jongerenwerk streeft ernaar jongeren vroegtijdig bewust te maken van hun eigen leefomgeving 

en hun invloed daarop. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van negatief gedrag, door jongeren 

bewust te maken van het effect van hun gedrag en te stimuleren dat zij hun verantwoordelijkheid 

voor de omgeving nemen.  

1.3.1 Toename van bewustzijn en verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.  

Het jongerenwerk heeft de leden van de Jeugdraad gestimuleerd om vragen te stellen over hun 

leefomgeving en zo nodig ook actie te ondernemen.  

Jongeren nemen actie 

Na een paar bijeenkomsten kwamen er vragen vanuit de Jeugdraad over bepaalde speeltoestellen in 

de wijk die niet meer voldeden en over onveilige verkeerssituaties. Wijkregisseur Wendy 

Zwagemaker kwam op uitnodiging naar een bijeenkomst van de Jeugdraad en sprak met de kinderen 

over de speeltoestellen. Toen de Jeugdraad met het idee kwam van een nieuw speeltoestel, zijn 

Wendy Zwagemaker en collega-wijkregisseur Stijn Schouwenaars naar school gekomen om er met de 

kinderen over te praten.  

Daarnaast heeft het jongerenwerk bij de Jeugdraad gepeild of er kinderen waren die mee wilden 

denken over het skatepark dat bij Portland aangelegd gaat worden. Het jongerenwerk heeft zo vier 

kinderen aangemeld bij Lennard van Zanten van Gemeente Albrandswaard.  

Tot slot heeft het jongerenwerk jongeren op straat aangesproken deel te nemen aan Buurt bestuurt, 

helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd.  
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1.3.2 Acceptatie tussen jeugd en volwassenen 

In Albrandswaard zijn er weinig spanningen tussen jongeren en volwassen buurtbewoners, zo blijkt 

uit observaties van de netwerkpartners van het jongerenwerk. Er wordt weinig overlast gemeld. Of 

dat betekent dat jongeren weinig overlast veroorzaken, of dat buurtbewoners iets niet snel als 

overlast ervaren is niet duidelijk. In ieder geval is in 2012 na afhandeling van een klacht over 

hangjongeren niet opnieuw een klacht van dezelfde persoon binnengekomen. 

 

Direct contact gelegd 

De directe benadering die de jongerenwerkers toepassen in hun contact met jongeren, passen zij ook 

zo veel mogelijk toe in hun contact met volwassenen. Jongerenwerkers maken naar aanleiding van 

een melding of klacht een persoonlijk praatje met betrokkenen, zowel jongeren als volwassenen. 

Ieder kan zijn verhaal doen. Als er verschil in inzicht is, kunnen de jongerenwerkers zaken nuanceren 

of aspecten vanuit het perspectief van de ander laten zien. Daarnaast wordt het boekje 

‘Hangjongeren’ van Hans Kaldenbach ook af en toe uitgeleend aan bewoners, waarin 99 tips staan 

hoe jongeren het beste aangesproken kunnen worden.  
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2 Maatschappelijke participatie 
 

Hoofdresultaatgebied 

De maatschappelijke participatie van de jeugd te bevorderen 

 

 

Doelstelling 1 Doelstelling 2 

Ondersteuning van jongeren bij het 

organiseren van activiteiten en 

initiatieven 

 

Als verbindende schakel optreden voor 

jongeren richting 

organisaties/instanties/verenigingen 

 

Resultaten 1 Resultaten 2 

Ontstaan van nieuwe activiteiten naast al 

bestaande en de doorontwikkeling van 

bestaande activiteiten 

 

Toename van ontwikkelkansen voor de 

jeugd 

Ondersteuning van jongeren bij het leggen 

van contacten 

 

Toename van betrokkenheid bij 

activiteiten/verenigingen etc. 

 

Jongeren weten hun weg te vinden in de 

maatschappij  

2.1 Ondersteuning van jongeren bij het organiseren van activiteiten en initiatieven 

Het jongerenwerk stimuleert en activeert jongeren tot participatie. Conform Welzijn Nieuwe Stijl 

gaat het er daarbij nadrukkelijk om dat jongeren zelf activiteiten organiseren. Dit in tegenstelling tot 

het organiseren van activiteiten voor jongeren. De vragen die jongeren hebben en hun niet direct 

geuite behoeftes ('de vraag achter de vraag'), zijn daarbij het uitgangspunt. Het is de bedoeling dat 

de jongeren van Albrandswaard de kans krijgen zich te ontwikkelen naar een steeds hogere plaats op 

de participatieladder. 

Het jongerenwerk stimuleert activiteiten van jongeren, of die nu sportief, recreatief, cultureel tot 

creatief zijn. Jongerenwerkers laten jongeren in persoonlijk contact, via de website www.enterall.nl 

en via Facebook weten welke mogelijkheden zij hebben om hun eigen ideeën te realiseren. 

 

2.1.1 Ontstaan van nieuwe activiteiten naast al bestaande en de doorontwikkeling van 

bestaande activiteiten 

Nieuwe activiteiten ondersteund 

Het jeugdpersbureau geeft jongeren een stem. Via het persbureau kunnen zij hun mening laten 

horen over hun omgeving en zaken die hen aangaan. Het jeugdpersbureau is in opstartfase. Drie 

jongeren zullen het persbureau via Facebook opzetten. Er is gekozen voor Facebook,  omdat het 

gratis is. Het is een gemakkelijke manier voor jongeren om hun gemaakte foto’s en films over een 

bepaald onderwerp met elkaar delen.  
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Jongeren in Albrandswaard kunnen voor activiteiten die ze willen organiseren een beroep doen op 

de initiatievenpot. Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden dit activiteitenbudget aanspreken voor 

sportieve, recreatieve, culturele of creatieve activiteiten. In 2012 hebben jongeren nauwelijks een 

beroep gedaan op de initiatievenpot. Desondanks weten ze wél de weg naar het jongerenwerk te 

vinden als ze een idee willen uitvoeren. Zo heeft de Jeugdraad ondersteuning gevraagd en gekregen 

voor activiteiten en heeft een jongere met succes het JCA benaderd om daar - tot nu toe - twee 

jamsessies te organiseren. 

 

De jongerenwerkers willen een structurele dialoog op gang brengen, tussen bijvoorbeeld 

beleidsmedewerkers en jongeren over de inrichting en planning van voorzieningen binnen de 

gemeente. Deze activiteit bevindt zich nog in de ideeënfase. 

 

Bestaande activiteiten doorontwikkeld 

Het jongerenwerk heeft in maart 2012 de Jeugdraad doorontwikkeld, maar in plaats van kinderen uit 

groep 6/7 hebben de jongerenwerkers ervoor gekozen met kinderen uit groep 7/8 te werken. Toen 

bleek dat er veel aanmeldingen waren en de interesses van de kinderen uit groep 8 (alleen meisjes) 

erg verschilden van die uit groep 7, hebben de jongerenwerkers ervoor gekozen de groep op te 

splitsen in de Jeugdraad (groep 7, 12 kinderen) en de Meidenraad (groep 8, 5 meiden). Of de 

Meidenraad in het nieuwe jaar doorgaat is nog niet duidelijk. De Jeugdraad is doorgegaan tot de 

Kerstvakantie van 2012. In januari 2013 wordt dan een nieuwe Jeugdraad gevormd met de groep 7 

van dat moment.  

2.1.2 Toename van ontwikkelkansen voor de jeugd 

Het jongerenwerk van Albrandswaard stimuleert dat jongeren hun eigen verantwoordelijkheid 

nemen, weten waar hun talenten liggen en deze kunnen ontwikkelen. Daarnaast speelt een goede 

aansluiting tussen school en werk een belangrijke rol in hun ontwikkelkansen. Om die kansen verder 

te ontwikkelen zet het jongerenwerk in op het vergroten van de mate waarin jongeren participeren 

in hun omgeving en de maatschappij. Het jongerenwerk streeft ernaar dat jongeren in 

Albrandswaard steeds hoger komen op de zogeheten participatieladder. 
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Participatieladder 

 

o Trede 1: Informeren. Het project wordt door het jongerenwerk uitgevoerd, maar jeugd wordt ad-

hoc betrokken bij het proces. 

o Trede 2: Raadplegen. Het project wordt door het jongerenwerk uitgevoerd, maar de jeugd wordt 

geraadpleegd, heeft inzicht in het proces en hun mening wordt serieus genomen. 

o Trede 3: Adviseren. Het project wordt gecoördineerd door het jongerenwerk, maar de jeugd 

wordt bij ieder onderdeel van het proces betrokken. 

o Trede 4: Coproduceren. De jeugd neemt het initiatief van het project en nemen besluiten over de 

uitvoering. Jongerenwerkers hebben een begeleidende rol.  

o Trede 5: Meebeslissen. De jeugd neemt het  initiatief, voert het project uit en beslist om 

eventueel het jongerenwerk bij de besluitvorming te betrekken. 

 

Jongerenwerkers gebruiken de ladder om in te schatten hoe betrokken jongeren zijn en welke taken 

en verantwoordelijkheden bij hen liggen. Oftewel: op welke tree van de participatieladder zij staan. 

Regelmatig evalueren de jongerenwerkers deze inschatting en onderzoeken hoe jongeren in de 

toekomst naar een hogere tree kunnen komen.  

 

Jeugdraad: van informeren tot co-produceren 

In de Jeugdraad zit de helft van de kinderen op de tredes van informeren en raadplegen, de andere 

helft op de tredes adviseren en coproduceren. Zo is er op initiatief van de Jeugdraad in mei een 

voetbaltoernooi georganiseerd, waarbij de Jeugdraad onder andere zelf besloten heeft wat de 

doelgroep was en welke prijzen ze uitkeerden. Bij activiteiten op het schoolplein tijdens de 

Buitenspeeldag hebben de kinderen onder andere zelf boodschappen gedaan en onderzoek gedaan 

naar de huur van springkussens. Ook wilde de Jeugdraad graag een nieuw speeltoestel op het 

schoolplein en om daarvoor geld in te zamelen hebben ze een filmavond georganiseerd. Door deze 

activiteiten leren de kinderen waar hun talenten liggen, kunnen ze deze ook ontwikkelen, leren ze 

samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken. Dit alles vergroot uiteraard de 

aansluiting tussen school en werk.  
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Meidenraad: adviseren 

Jongerenwerkers hebben de meiden van de Meidenraad gestimuleerd dingen zelf te doen en de 

verantwoordelijkheid te nemen. Alleen waar de Jeugdraad het niveau van coproduceren wist te 

bereiken, kwamen de meiden niet veel verder dan de trede van adviseren. Waarschijnlijk is dit te 

wijten aan het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid, hoewel het voornemen een 

slaapfeestje te organiseren ook door omstandigheden werd belemmerd. Wel hebben de meiden 

tijdens een conflict over de uitnodigingen het een en ander geleerd met betrekking tot 

conflicthantering.  

 

Eerste stap op de ladder gezet: informeren 

Het jeugdpersbureau is een middel om jongeren kennis te maken met de verschillende aspecten van 

media en mediagebruik. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren hun mediavaardigheid en wordt 

hun taalvaardigheid bijgespijkerd of wordt een beroep gedaan om op visuele of auditieve wijze 

uitdrukking te geven aan hun ideeën. Het project bevindt zich nog in de ideeënfase. 

 

Voor participatie en een goede aansluiting tussen school en werk in het bijzonder acht het 

jongerenwerk contact met netwerkpartners ook erg van belang. Zo woont het jongerenwerk 

overleggen bij van ‘leren in de dorpen’ en worden contacten met (mogelijk toekomstige) 

sleutelwerkplaatsen onderhouden. Dit alles met als doel trends en ontwikkelingen wat betreft 

educatie en werk te volgen alsook de weg vrij te maken om jongeren door te kunnen laten stromen 

naar school, stage of werk.  

 

2.2 Als verbindende schakel optreden voor jongeren richting organisaties, instanties en 

verenigingen 

Het jongerenwerk is deel van een netwerk van (maatschappelijke) organisaties in Albrandswaard, 

zoals buurtbewoners, gemeente, politie, BOA’s, buurtpreventie, ondernemers, 

woningbouwcorporaties, sportverenigingen en scholen. Het jongerenwerk zorgt voor de nodige 

verbindingen tussen jongeren en de netwerkpartners. De jongerenwerkers maken direct contact met 

medewerkers uit het netwerk én participeren in  overkoepelende overlegstructuren: 

Veiligheidsoverleg 

Elke gemeente in Nederland maakt een veiligheidsanalyse. Dit geldt ook voor de gemeente 

Albrandswaard. Een onderdeel hiervan is Jeugd en Veiligheid. Het jongerenwerk adviseert over de 

inhoud van dit hoofdstuk. 

 

Jeugd en overlastoverleg 

Dit is een overleg op uitvoeringsniveau. Het vind eens in de zes weken plaats en er zijn een aantal 

partners structureel uitgenodigd voor dit overleg. Het gaat hier om jongerenwerk, politie, BOA’S en 

het wordt voorgezeten door Lennard van Zanten. 
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Politie 

Naast deze overleggen is er op vrijdagavond telefonisch contact met de politie. In dit contact geven 

beide partijen aan of er nog bijzonderheden omtrent jeugd te melden zijn. De afspraak hierbij is dat 

de politie contact op neemt in verband met wisselende diensten binnen deze organisatie. 

 

2.2.1 Ondersteuning van jongeren bij het leggen van contacten 

Contact gelegd 

In de voorbereiding van de plaatsing van de JOP heeft het jongerenwerk jongeren in contact gebracht 

met de wethouder en andere betrokkenen.  

Tijdens bijeenkomsten van de Jeugdraad heeft het jongerenwerk, zoals al eerder beschreven, de 

kinderen kennis laten maken met Wendy Zwagemaker, Stijn Schouwenaar en is het jongerenwerk 

met bepaalde vragen van de kinderen meegelopen naar de directie van de scholen. 

 

2.2.2 Toename van betrokkenheid van jongeren bij organisaties/instanties/verenigingen etc. 

De weg gewezen 

Het jongerenwerk leidt jongeren zonodig naar de juiste organisatie/instantie/vereniging. Het is lastig 

aan te tonen of jongeren daadwerkelijk meer betrokken zijn geraakt bij organisaties, instanties en 

verenigingen; dit heeft vaak ook even tijd nodig. Het jongerenwerk heeft hiervoor wel de basis 

gelegd met de organisatie met betrekking tot de JOP en activiteiten van de Jeugdraad.  

 

2.2.3 Jongeren weten hun weg te vinden in de maatschappij 

De jongerenwerkers helpen jongeren om zelf het antwoord te vinden op hun vragen. Tijdens hun 

'ronde' spreken zij met jongeren over zaken als onderwijs, werk, wonen, geld, seks, genotsmiddelen 

en verslaving, recht, gezondheid en vrije tijd. Daarbij adviseren de jongerenwerkers de jongeren hoe 

zij aan informatie kunnen komen en bij welke specialistische instanties zij terecht kunnen met meer 

complexe vragen. Zo stimuleren zij de jongeren om zelf ergens achteraan te gaan, zelf hun weg te 

vinden. 

 

Helpen zelf informatie te vinden 

Zo stimuleerde het jongerenwerk de kinderen van de Jeugdraad om met de vragen over hun 

leefomgeving en een speeltoestel naar Wendy Zwagemaker en Stijn Schouwenaar te gaan. Zo leren 

de jongeren met welke vragen ze bij wie moeten terecht kunnen. 

De jongerenwerkers hebben ook de meiden van de Meidenraad zo veel mogelijk gestimuleerd en 

ondersteund dingen zelf op te zoeken, zoals informatie zoeken op internet over limousines en ze er 

na een uitleg zelf naar laten bellen. 

Op de website enterall.nl van het jongerenwerk staan diverse sites met informatie over zaken als 

bovenstaand beschreven onder methodiek.  
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3 Ontwikkeling 
 

Hoofdresultaatgebied 

Het bieden van ruimte voor ontwikkeling en het bevorderen van talentontwikkeling  

 

Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 

Het begeleiden en 

ondersteunen van 

jongeren 

 

Het bieden van 

ontwikkelkansen en 

uitdagingen aan jongeren 

 

Inzet op preventie, zodat 

jeugd niet tussen wal en 

schip raakt 

 

Resultaten 1 Resultaten 2 Resultaten 3 

Informatievoorziening richting 

jongeren 

Deuren naar partners en 

organisaties openen 

Jongeren helpen hun eigen 

kracht en talent te ontdekken 

Participatiemogelijkheden 

voor de jeugd 

Meer ondernemende 

jongeren in Albrandswaard 

 

De juiste hulp en zorg wordt 

op tijd gevonden 

Er is minder doorstroming 

naar geïndiceerde jeugdzorg 

 

 

3.1 Het begeleiden en ondersteunen van jongeren 

Jongerenwerkers zoeken actief contact met jongeren: op straat en op andere plaatsen waar zij hun 

vrije tijd doorbrengen. In die contacten spreken zij met de jongeren over eventuele problemen of 

obstakels die zij in hun leven tegenkomen. Daarbij helpen zij de jongeren met het zoeken naar een 

oplossing. Soms is het helpen vinden van informatie genoeg, soms is meer hulp en begeleiding nodig.  

 

3.1.1 Informatievoorziening richting jongeren 

Op verschillende manieren weet het jongerenwerk jongeren van informatie te voorzien. Via de 

ambulante rondes, via het ophangen van posters in supermarkten, via de krant en via Facebook. 

Daarnaast is aan het eind van de zomer de website enterall.nl van het jongerenwerk de lucht 

ingegaan.  

 

Resultaat 

Via ambulante rondes is informatie gegeven aan jongeren, bijvoorbeeld over het jammen en Buurt 

bestuurt. Op deze manier zijn verschillende groepjes jongeren bereikt, maar dit heeft niet altijd 

geleid tot deelname. Het resultaat van de posters, de website, Facebook en de krant is niet gemeten. 
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Echter, toen deze communicatiekanalen door omstandigheden bij het jammen niet volledig konden 

worden benut, was de aanloop aanzienlijk lager.  

 

3.1.2 Deuren naar partners en organisaties openen 

JOP 

Begin 2012 heeft het jongerenwerk het verzoek gehad vanuit de gemeente om een groep jongeren 

te vinden die voorheen betrokken was bij de JOP. Deze groep heeft het jongerenwerk gevonden. In 

eerste instantie was er weinig vertrouwen in het jongerenwerk maar gaande weg is dit vertrouwen 

gegroeid. Deze groep is eerder beschreven in het stuk over ambulant jongerenwerk. Het gaat om de 

groep die samen komt aan de Kerkstraat. Er zijn met deze groep twee gesprekken geweest met 

wethouders. Eén keer in de buitenruimte met wethouder Rombout en één keer in de Foekepot met 

zowel wethouder Rombout als wethouder van Ginkel. Daarnaast zijn er overleggen geweest met de 

voorzitters van voetbalverenigingen V.V. Oude Maas en PSV Poortugaal. Bij dit overleg is ook de 

wijkagent aanwezig geweest. De JOP wordt begin 2013 opgeknapt en zal daarna geplaatst worden bij 

de ingang van de voetbalverenigingen. Het opknappen van de JOP gebeurd door een professionele 

kunstenaar en de jeugd zal hierbij betrokken worden d.m.v. workshops. 

 

Onderstaande punten uit de uitvoeringsovereenkomst vallen eveneens onder andere 

resultaatgebieden die in voorgaande hoofdstukken behandeld zijn: 

3.1.3 Jongeren helpen hun eigen kracht en talent te ontdekken 

Zie ‘Toename van ontwikkelkansen voor de jeugd’ bij kerndoel Maatschappelijke participatie, 

doelstelling 1.3.2 Het bieden van ontwikkelkansen en uitdagingen aan jongeren 

Zie doelstelling 1. 

 

3.2 Het bieden van ontwikkelkansen en uitdagingen aan jongeren 

 

3.2.1 Participatiemogelijkheden voor de jeugd 

Zie ‘Toename van ontwikkelkansen voor de jeugd’ bij kerndoel Maatschappelijke participatie, 

doelstelling 1. 

 

3.2.2 Meer ondernemende jongeren in Albrandswaard 

Zie ‘Toename van ontwikkelkansen voor de jeugd’ bij kerndoel Maatschappelijke participatie, 

doelstelling 1. 
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3.3 Inzet op preventie, zodat jeugd niet tussen wal en schip raakt 

Jongerenwerk is geen directe hulpverlening. De kerntaak van het jongerenwerk is jongeren 

ondersteuning bieden bij het opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen. Om 

problemen bij jongeren te voorkomen of zo snel mogelijk het hoofd te kunnen bieden, houdt het 

jongerenwerk zich bezig met zowel preventie als signalering en doorverwijzing.  

3.3.1 De juiste hulp en zorg wordt op tijd gevonden 

Signalen die de jongerenwerkers tijdens hun rondes oppikken, delen zij met netwerkpartners als 

buurtpreventie, politie, BOA's en de GOSA-regisseur (Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak), 

bijvoorbeeld in een van de overleggen, door het doen van een SISA-melding (Stadsregionaal 

Instrument Sluitende Aanpak), of in een persoonlijk gesprek met een medewerker van een 

netwerkpartner. Als het nodig is, wordt er een specifieke bijeenkomst georganiseerd, buiten de 

bestaande overleggen om. 

Voor een jongere heeft dat geleid tot gesprekken tussen het jongerenwerk, de psychiatrie en de 

GOSA-regisseur.  

 

Preventieve contacten gelegd 

Vanaf het najaar van 2012, doorlopend in 2013 heeft een preventiemedewerker van Youz iedere 

week of twee weken hangplekken bezocht. Die medewerker legt tijdens korte bezoeken contact, 

gaat in gesprek met jongeren, signaleert en schat in in welk stadium van gedragsverandering een 

jongere zich bevindt. Als het nodig en mogelijk is, leidt de preventiemedewerker de jongere naar zorg 

(of verlaagt in ieder geval de drempel). 

Onder andere om het jongerenwerk positief te positioneren, heeft een medewerker van Youz in 

december preventielessen over alcohol gegeven op twee basisscholen in de gemeente 

Albrandswaard.  

Tijdens de preventielessen gaf het jongerenwerk een presentatie en nodigde de leerlingen uit voor 

de SuperfrisParty op 21 december. Dit feest combineerde zo educatie over genotsmiddelen met een 

positieve en plezierige activiteit voor jongeren, die door het alcoholvrije karakter door ouders als 

prettig en veilig werd ervaren.  

 

3.3.2 Er is minder doorstroming naar geïndiceerde jeugdzorg 

Uit de korte periode dat SWA jongerenwerk uitvoert in Albrandswaard (maart tot en met december 

2012) is nog niet op te maken of er minder doorstroming is naar geïndiceerde jeugdzorg. 
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Bijlage 1 Indeling groepen jongeren volgens Beke 

Volgens de Beke-methodiek zijn jongeren onder gebracht in verschillende groepen.  

1 = goed benaderbaar  

Deze groepen zijn goed benaderbaar en vertonen algemeen geaccepteerd gedrag. Daar waar dat niet 

zo is zijn ze gemakkelijk te corrigeren en aanspreekbaar op hun gedrag. De leden van deze groep zijn 

makkelijk te activeren en komen zelf met ideeën.   

2 = moeilijk benaderbaar/ hinderlijk 

Bij hinderlijke groepen gaat het om jongeren die rondhangen, luidruchtig zijn, betrokken  

bij kleine schermutselingen, incidenteel vernielingen plegen en soms lichte gewelds- en  

vermogensdelicten. De leden van deze groep zijn meestal aan te spreken op hun gedrag. Leden in 

deze groep zijn over het algemeen moeilijk aan te zetten tot participatie. 

3 = overlastgevend 

Bij overlastgevende groepen gaat het om jongeren die nadrukkelijk aanwezig zijn, soms provocerend 

optreden en omstanders lastig vallen door ze uit te schelden of te intimideren, regelmatig 

vernielingen plegen, geweld gebruiken en zich doelbewust schuldig maken aan lichte criminaliteit. De 

leden van deze groep zijn minder goed te corrigeren en hebben meestal een minimale pakkans. 

De groepsleden uit deze groep zijn door het jongerenwerk over het algemeen niet te motiveren tot 

participatie. 

Er is naast deze groepen nog een vierde groep. Het betreft criminele groepen. Hierbij  gaat het om 

jongeren die al vaker in aanraking zijn geweest met politie en justitie. De motivatie voor crimineel 

gedrag is hier vooral financieel gewin in plaats van kick en/of aanzien. De leden van deze groep 

plegen ernstige delicten en gebruiken grover geweld.  

De categorie crimineel staat er bewust niet in omdat deze groep niet door het jongerenwerk bedient 

wordt. Groepen die crimineel zijn worden door de politie aangepakt. 
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Bijlage 2 Overlegmonitor 

 

 Vaste overleggen 2012: 

 

- Jeugd en overlastoverleg 

- Ketenpartneroverleg 

- Werkgroep sociale veiligheid 

- Buurt bestuurt 

- Brede School overleg 

 

 Incidentele overleggen 2012: 

Datum Partner(s) Onderwerp Resultaat 

Juli 

03-07 Joep Meertens (brede 

school) 

jongerenpersbureau Afspraken over voorgang 

gemaakt 

03-07 Grace (jongere) jongerenpersbureau We contacten haar bij 

meer duidelijkheid 

04-07 JCA huttenbouw huttenbouw voortgang 

05-07 Politie, GOSA, Lennard BEKE-groep Groep in kaart gebracht 

en mogelijkheden 

besproken. 

19-07 Margriet van Vliet, Tamara 

Janssen, Simone Meyer 

Proeftuin Jeugdzorg Start gemaakt en 

taakverdeling gemaakt. 

24-07 Jobcoach Delta, Jordi 

(cliënt/vrijwilliger) 

Vrijwilligerswerk binnen het 

jw 

Jordi loopt een keertje 

mee met ambulant 

Augustus 

01-08 Nellie van Sluijs 

(vluchtelingenwerk) 

Of we elkaar kunnen 

versterken  

Kennismaking gesprek. 

02-08 Hans van Vliet en Johan 

Hessels 

Kennismaking met Hans, 

bijpraten/stand van zaken mbt 

hangjongeren, kermis 

Informatie uitwisseling. 

22-08 Wendy Zwagemaker Speeltoestel Jeugdraad Informatie en tips over de 
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gang van zaken m.b.t. het 

plaatsen van een 

speeltoestel 

September 

20-9 Wapen van Rhoon Portland Niet bekend 

26-9 René van Griensven Kennismaking, 

jeugdpersbureau, afspraak 

met broer in het jongerenwerk 

Informatie over budget 

jeugdpersbureau, 

gegevens broer 

Oktober 

2-10 Politie Kennismaking, vorm van jeugd 

en overlastoverleg, contact 

aan begin van vrijdagavond 

Vermindering van aantal 

j&o overleggen, 

vrijdagavond af en toe 

contact 

15-10 Ron, Rick van der Vlist 

(drummer) 

Jammen JCA Datum geprikt, informatie 

verzameld wat de 

bedoeling is 

26-10 Journalist Patricia Blomjous, 

twee jongeren 

Jeugdpersbureau Twee nieuwe leden, 

informatie om verder te 

gaan + contactinfo 

30-10 Lennard JOP Niet bekend 

31-10 Ron JCA Plan van aanpak JCA 

31-10 Lennard, politie Oud en nieuw Plan van aanpak oud en 

nieuw 

November 

7-11 Samantha van Youz Youz meelopen tijdens 

ambulante ronde 

jongerenwerk 

Organiseren van 

superfrisparty en 

preventielessen 

14-11 Samantha van Youz Youz meelopen tijdens 

ambulante ronde 

jongerenwerk 

Niet bekend 

16-11 Bezoek buurtpreventie Van alles, hanggroepen Op de hoogte van 
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ontwikkelingen, o.a. over 

een hanggroep 

December 

4-12 Samantha Harteveld Onbekend Onbekend 

6-12 Onbekend Oud en nieuw Onbekend 

11-12 Gemeente JOP Onbekend 
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