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Wij willen dat je kunt
zijn wie je bent 
Wij zijn Jeugd & Jongerenwerk Nieuwegein en wij 
zijn er voor jou. Samen kijken we naar jouw 
mogelijkheden, interesses en talenten. Dit doen we 
door deuren te openen en om anders te kijken naar 
de wereld om je heen. Zo bouwen we samen aan 
jouw perspectief. Wij zetten je in beweging, 
ondersteunen je en staan naast je. 
Zodat je op je plek terechtkomt, 
gelukkig kan zijn en ontdekken wie
je bent.
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https://youtu.be/eJzszdDhA8M


Vooraf

Dit is de visie voor Jeugd & Jongerenwerk 2022 – 2026. Een visie die de behoeften en rechten van kinderen en jongeren in onze 
Nieuwegeinse samenleving borgt en centraal zet.

Er liggen veel kansen om voor kinderen en jongeren het verschil te maken. Daarnaast gaat de positieve insteek rondom opvoeden een 
steeds grotere rol spelen in het oplossen van hulpvragen en het voorkomen van negatieve ontwikkelingen als zorgvraag, crimina liteit en 
perspectiefvermindering. Positieve identiteitsvorming is dan ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe visie; we zetten in o p het 
benutten van kansen en vergroten van perspectieven. Dat als gevolg daarvan problemen kunnen worden voorkomen, spreekt dan voo r zich. 

We laten ons inspireren door gevestigde uitgangspunten en aanpakken uit de praktijk, zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind, het 3x8-principe en de aanpak #Jeugdwerkwerkt van het Belgische Ambrassade. Hiermee gaat Jeugd & Jongerenwerk 
Nieuwegein mee met een groeiende beweging van jeugd- en jongerenwerkers waarbij de rechten van het kind écht centraal worden gezet. 

Deze visie op Jeugd & Jongerenwerk past bij de nieuwe koers die Movactor wil gaan varen. Een koers waarin de ambities van een nieuw 
bestuur, een nieuwe directie en een groeiend team zichtbaar zijn. Organisatorische druk en versnelde ontwikkelingen in de samenleving 
vragen om een aanpassing van onze werkwijze. We staan als het ware weer in de kinderschoenen; de ondertitel van onze visie is daarom ook 
‘Kleine Stapjes’. 

Zo groeien we samen op in Nieuwegein. Doe je mee?

Concept visiestuk 2022-2026
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https://www.kinderrechten.nl/
https://www.bmc.nl/actueel/slagvaardig-jongerenwerk
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkwerkt-vandaag-en-in-de-toekomst


Leeswijzer

Dit visiedocument is een concept en dient als startpunt voor gesprek. We horen graag van de samenleving 
waar de prioriteiten liggen en welke uitdagingen wij als eerste zouden moeten oppakken. Beoogde 
gesprekspartners zijn onder meer de gemeente, partnerorganisaties in het sociaal domein, ondernemers, 
onderwijs en de politie. En natuurlijk horen we het bovenal van de kinderen, jongeren en hun ouders. Zij 
vormen de bron. 

Dit document beschrijft achtereenvolgens de urgentie van wendbaar Jeugd & Jongerenwerk , de vier rechten 
van kinderen waarop we onze visie baseren, onze visie voor Nieuwegein en de gemeentelijke opgave met 
betrekking tot het thema Jeugd. 

Ten slotte een overzicht met concrete stellingen, die ons uitdagen om zo nodig prioriteiten te stellen in onze 
aanpak en als basis dienen voor het gesprek dat wij met de samenleving gaan voeren. We nodigen uit om mee 
te denken en (een eerste) focus aan te brengen. Zo maken we Jeugd & Jongerenwerk met elkaar concreet en 
actueel. 

Meer informatie Klik op de links voor interessante artikelen en relevante onderzoeken.
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De urgentie van wendbaar Jeugd & Jongerenwerk

Identiteitsvorming in een sterk veranderende wereld 
De omgeving waarin je opgroeit heeft een grote invloed op hoe je leven eruit ziet. De kwaliteit van deze omgeving bepaalt wel ke kansen je 
krijgt en in hoeverre je in staat bent je talenten te ontwikkelen. Sociale media en internet zorgen ervoor dat informatie makkelijk en snel 
toegankelijk is. Er zijn veel verleidingen en het is moeilijk om alle informatie te filteren. De sterk veranderende wereld en de superdiverse 
samenleving waarin kinderen van nu opgroeien stelt hen meer dan ooit voor uitdagingen als het gaat om het ontwikkelen van een eigen 
identiteit. Niet voor niets staat positieve identiteitsvorming in de top 10 van beschermende factoren van het NJI . 

De identiteitsontwikkeling van opgroeiende kinderen en jongeren is vaak een bron van zorg voor volwassenen. Door corona is dit versterkt. 
Veel volwassenen zien hen als incomplete volwassenen. In dat licht is hun (probleem)gedrag niet altijd te begrijpen. Kinderen en jongeren 
kunnen soms extreme vormen aannemen als het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, wisselen tussen identiteiten in versc hillende 
omgevingen (zoals school, thuis, sport, straat) en hebben experimenteerruimte nodig. Het is de uitdaging om hier als volwasse ne zo goed 
mogelijk mee om te gaan en hierin een positief ondersteunende rol in te nemen. Zij geven zelf aan het meest behoefte te hebben aan 
ondersteunende relaties met volwassenen die hen vertrouwen om zaken zelf uit te zoeken en die hen ook opvangen als het misgaa t. 

Waarden en normen verschuiven regelmatig, polarisatie neemt toe. Je moet zelf je mening vormen over alles. Ergens bij horen b etekent ook 
dat je je ergens van wilt onderscheiden, je kunnen spiegelen aan anderen met wie je je identificeert. En dat terwijl kinderen en jongeren zelf 
drie componenten van identiteit in evenwicht proberen te krijgen: het zelfbeeld (wie ben ik), presentatie (wat laat ik aan de wereld zien) en 
toeschrijving (hoe ziet de wereld mij). 

Concept visiestuk 2022-2026
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https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-07/Wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-een-positieve-ontwikkeling-van-jeugdigen.pdf
https://assets.ctfassets.net/4wrp2um278k7/2aTuqnKgj3paluVdXBihSF/c91f053a2dc139e5a9c4d8e48d56c565/ToC_en_intro_Speelruimte_voor_identiteit.pdf


Werken aan identiteitsvorming begint bij het bouwen van een sterke 

sociale en pedagogische basis. Een basis waarin kinderen en jongeren hulpbronnen vinden die hen ondersteunen bij 
het vinden van hun plek in de samenleving. Dit alles met als overtuiging dat een veerkrachtige identiteitsvorming 
bijdraagt aan democratisch burgerschap en preventief werkt in de aanpak van bijvoorbeeld criminaliteit.
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De urgentie van wendbaar Jeugd & Jongerenwerk

De langetermijngevolgen van corona
De gevolgen van corona en de lockdowns speelden een belangrijke rol in het leven en de 
ontwikkeling van kinderen en de samenleving als geheel. Jonge mensen proberen zich een toekomst 
voor te stellen die zelfs voor volwassenen niet duidelijk is, hebben dromen, doelen en 
verwachtingen. Kinderen en jongeren leren zichzelf kennen door zich te verhouden tot anderen om 
hen heen. Zo ontdekken zij wie zij zijn en wat hun plek in de maatschappij is. Sociale status is hierbij 
belangrijk.

De coronapandemie legde een hoge druk op gezinnen, door thuisscholing en –werken. Opvoed-
problemen en huiselijk geweld namen toe. Hulp voor gezinnen viel (deels) weg en deuren waren vaak 
letterlijk gesloten. Hierdoor waren de natuurlijke contacten tussen ouders en professionals (denk 
aan gesprekjes met de leerkracht bij het ophalen van het kind) én professionals onderling veel 
minder mogelijk.

Afnemend kansenperspectief 
Keuzes in de samenleving raken kinderen en jongeren harder dan voorgaande generaties, terwijl de 
sociale druk groeit. De digitale wereld is toegevoegd en het oog voor “het plaatje” neemt verder toe. 
De wijk waarin je opgroeit speelt een belangrijke rol. Deze toenemende sociale druk in combinatie 
met afnemend kansenperspectief op het gebied van onderwijs (beperking studiefinanciering), geld 
(inflatie) en wonen (langer verplicht thuiswonen c.q. geen eigen plek), zorgt voor steeds meer stress 
onder kinderen, jongeren en hun ouders. Dromen en verwachtingen komen in het geding. 

Concept visiestuk 2022-2026
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De urgentie van wendbaar Jeugd & Jongerenwerk

Toenemende aandacht voor veiligheid en preventie 
In Nederland wordt de aandacht voor veiligheid en jongeren (onder de noemer van ‘jonge aanwas’) steeds groter. In het voorkom en van 
daderschap wordt door de Rijksoverheid onder meer ingezet op onderzoeken om een beter beeld te krijgen over waarom delinquent en zich 
op een bepaalde manier ontwikkelen gedurende hun criminele carrière. Daarnaast wordt ingezet op het bevorderen van het gebruik en 
ontwikkeling van bestaande en nieuwe (door het NJI erkende) preventieve gedragsinterventies , die zich richten op kwetsbare jongeren en 
jongvolwassenen met een verhoogd risico op delinquent gedrag. 

Steeds meer aandacht voor preventie door sterke pedagogische basis
Door de transitie binnen jeugdzorg en de nieuwe Jeugdwet (2015) is er steeds meer aandacht gekomen voor preventie en het uitgaan van de 
eigen kracht van kinderen en ouders. Hierbij spreken we van een focus op normaliseren in plaats van problematiseren en het belang van een 
sterke pedagogische basis. Een opvoedomgeving waarin verschillende opvoeders (ouders, onderwijs en professionals) vanuit vers chillende 
contexten met elkaar samenwerken. Een sterke basis kan voorkomen dat normale opvoedvragen uitgroeien tot ernstigere problemen . 

Structurele duurzame relaties in tijden van toenemende incidentele middelen 
Preventie met gezag, de Verrijkte Schooldag, Nationaal Programma Onderwijs: in toenemende mate komen er incidentele middelen 
beschikbaar voor Jeugd & Jongerenwerk. Het is van belang om deze, zeer gewenste, incidentele middelen op een zo duurzaam moge lijke 
wijze in te zetten. Tegelijkertijd vraagt dit ook aan Jeugd & Jongerenwerk om hier proactief op in te spelen. 

Concept visiestuk 2022-2026
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https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210907/brief_regering_2/document3/f=/vlm2hlnconzj.pdf
../Samen-om-het-kind-Deel-1-Een-sterke-basis.pdf%20(nji.nl)


4 rechten van kinderen 
en jongeren

En wat Jeugd & Jongerenwerk daarin 
betekent
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4 rechten van kinderen & jongeren

Uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Jeugd & Jongerenwerk Nieuwegein creëert actief ruimte voor vier rechten van kinderen en jongeren uit het Kinderrechtenverdrag . Zo 
krijgt elk kind en elke jongere meer ruimte om in de verschillende levensfases de eigen identiteiten te ontwikkelen, zich te ontplooien en 
zichzelf te ontdekken. 

Het recht om te experimenteren en te leren door vallen en opstaan : Jeugd & Jongerenwerk is een 
‘vrijplaats’ waar kinderen en jongeren uit hun ervaringen kunnen leren. In het Jeugd & Jongerenwerk 
krijgen ze ruimte om te proberen en te leren. Om te vallen en weer op te staan. 

Het recht om ten volle te participeren aan de samenleving : kinderen en jongeren zijn volwaardige 
burgers van de samenleving. Jeugd & Jongerenwerk maakt dat mede mogelijk. Van informatie geven 
en meedoen tot co-creatie, meebeslissen en eigenaarschap.

Het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele en artistieke activiteiten : Jeugd & Jongerenwerk is 
de plek waar kinderen en jongeren aan heel wat verschillende vormen van vrije tijd kunnen deelnemen. 
Waar ze cultuur beleven en kunnen maken. 

Het recht om te ontwikkelen en samen op te groeien : Jeugd & Jongerenwerk is een onderdeel van de 
integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren, als pedagogische omgeving. Ook in het jeugdwerk kan 
je samen groot worden. 

Concept visiestuk 2022-2026
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Elk kind mag groeien en ontwikkelen’ (artikel 6), ‘Elk kind mag een eigen mening hebben, en daarmee 

moet rekening gehouden worden’ (artikel 12 en 13) en ‘Elk kind mag vrije tijd hebben, spelen en deelnemen aan 
culturele en artistieke activiteiten’ (artikel 31). 

Bron: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind - Verenigde Naties, 20 november 1989 
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Samen opgroeien in 
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Nieuwegein is een plek om veilig op te groeien. 
Om te beleven, te doen en te leren. Waar je mag vallen (en weer opstaan). Kinderen en jongeren zijn volwaardig en 
doen mee, op hun geheel eigen manier. Jeugd & Jongerenwerk speelt hierin een proactieve rol en vertegenwoordigt 
alle kinderen en jongeren in de stad. Dit doen we niet alleen: we hebben een intensieve samenwerking met ouders, 
scholen, organisaties en gemeente. 

Veilig samen opgroeien in álle leefwerelden van kinderen en jongeren,
is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

Nieuwegein is een plek om te leren, te experimenteren en je identiteit te vinden

Nieuwegein is een plek om te leren. Om te experimenteren. Om te vallen en te 
leren opstaan en om je veerkracht te vergroten. Om als kind of jongere te werken 
aan verschillende identiteiten, zodat je steeds beter zicht krijgt op wie je bent. 
Die ruimte krijg je in Nieuwegein. Dat kan een fysieke plek zijn, zoals een 
buurtplein, een schoollokaal en een jongerencentrum of de aanwezigheid van 
laagdrempelige jeugd- en jongerenwerkers in de buurt. Betrouwbare gezichten 
die er voor je zijn op cruciale kruispunten in het leven, wanneer je overstapt naar 
een volgende levensfase, wanneer je het moeilijk hebt of juist wanneer je op zoek
bent naar een leuke activiteit of bijbaan. 

Meiden die moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten vinden elkaar in het 
Meidenwerk. Ze organiseren activiteiten en leren elkaar steeds beter 

kennen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan zelfontwikkeling, 
zelfbeeld en weerbaarheid en worden problemen waar de meiden mee zitten 

besproken.

Concept visiestuk 2022-2026
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

We creëren een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren worden uitgedaagd om 
vaardigheden te oefenen, hun talent te laten zien en actief een bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Want die is ook van jullie! We zijn een plek waar je mag ontdekken en zijn wie je 
bent. 

Kinderen en jongeren vinden ons daar waar zij zelf ook bewegen. Zo vormt het 
schooljongerenwerk een belangrijke tool om niet alleen zichtbaar te zijn voor jongeren zelf, 
maar tevens optimaal gebruik te maken van de signalerende kracht vanuit het onderwijs. Ook in 
de wijken en bij de recreatieve activiteiten waar jongeren deelnemen bij derde partijen zoals 
sportscholen en dansgroepen, wordt dit benut. 

Speel Mee op straat zorgt voor 
laagdrempelige spelmomenten 

in de wijken van Nieuwegein. 
Hierbij  stimuleren we samen 

spelen, voor jezelf opkomen en 
samen conflicten oplossen. 

De jeugdwerker zorgt ervoor dat 
kinderen zich veilig genoeg 

voelen om het onderling uit te 
praten. 

Concept visiestuk 2022-2026
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

Kinderen en jongeren doen mee in de Nieuwegeinse samenleving 
op hun eigen manier 

Hét kind of dé jongere? Die hebben we nog niet leren kennen. Want 
alle kinderen en jongeren zijn en gedragen zich heel verschillend. 
Hoe een kind of jongere zich gedraagt op school kan compleet 
anders zijn dan thuis of in het voetbalteam. Want hoe een jongere 
zich gedraagt, is lang niet altijd wie ze zijn. Daarom kijken we goed 
naar de beste manier waarop elk individu mee kan doen, hoe we hem 
of haar het beste kunnen benaderen en op welk moment. Hoe 
kunnen we kwaliteiten het beste inzetten en werkt dat het beste in 
een groep of juist één-op-één? 

Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers van de samenleving 
en krijgen daarbij af en toe extra hulp. De stem en het talent van het 
kind of de jongere staat centraal. Ze dragen zelf ideeën aan voor 
activiteiten, denken mee over hun wijk, organiseren zelf activiteiten 
of dragen een steentje bij. Kinderen en jongeren zijn zo echt 
onderdeel van een oplossing. 

Kinderen van 4-12 jaar bedenken en organiseren 
zelf activiteiten op het Kidsplein. Zo zet de 

8+groep op buurtplein Doorslag regelmatig een 
beweegparcours uit voor jongere kinderen uit de 

wijk. Samen overleggen, spullen bij  elkaar 
zoeken en de jonge deelnemertjes begeleiden.

Jongeren geven kickboksles aan kinderen uit 
Nieuwegein. Hun talent wordt ingezet voor 

anderen en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan 
hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ze worden 

hierin gecoacht door een jongerenwerker.

Concept visiestuk 2022-2026
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

Met De tweede verdieping slaan we de handen ineen 
voor de bijbaan ‘jongerenmedewerker’. Zo zetten we, 
met coaching van een jongerenwerker, de doelgroep 

zelf in om voor meer rust in de bieb te zorgen. 

Het Geina Jongerenteam bestaat uit 
enthousiaste jongeren die activiteiten 

organiseren voor jongeren uit Nieuwegein. Het 
hele jaar door! Het team is altijd op zoek naar 
goede ideeën of nieuwe leden en iedereen is 

welkom.

Vragen over studiefinanciering, DigiD, 
contracten, bijbaantjes, omgaan met geld,

zorgverzekering of toeslagen? Of over wat je 
allemaal moet regelen als je 18 jaar wordt? 

4YOUth Nieuwegein is er voor jongeren van 14 
tot 27 jaar met vragen over financiële of 

juridische zaken.

Concept visiestuk 2022-2026
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

Culturele, creatieve en sportieve activiteiten zijn voor alle kinderen en jongeren toegankelijk

Samen met partners organiseren we een laagdrempelig basisaanbod van culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Zodat all e kinderen 
en jongeren de kans krijgen om mee te doen (inclusie), hun talent te ontdekken en hun perspectief te verbreden. 

Positieve relaties met leeftijdsgenoten en constructieve tijdsbesteding vormen een buffer tegen risico’s en verminderen de ka ns op 
risicovol gedrag of zorgen ervoor dat kinderen en jongeren vanuit de zorg met kleine stapjes weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in de 
samenleving. 

Activiteiten zoals koken, knutselen, timmeren of voetballen zijn niet alleen erg leuk en gezellig, maar zijn ook belangrijk o m te signaleren hoe 
het met de kinderen gaat. Om ouders aan elkaar te verbinden en om te achterhalen welke (opvoed)vragen er zijn. 

Het hele jaar door organiseren we heel veel dingen met andere 
organisaties in Nieuwegein, zoals bibliotheek De tweede 

verdieping, het Natuurkwartier, DE KOM en SportID. Dat doen we 
als Kinderplatform Nieuwegein.

Concept visiestuk 2022-2026
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

Nieuwegein heeft een positief opvoedklimaat

Opvoedproblemen? Die heeft iedereen, want al die vragen over 
slapen, voeding, zakgeld of schermtijd horen er bij. Ouders kunnen 
elkaar hier uitstekend bij helpen. Zo maken we opvoedvraagstukken 
bespreekbaar en normaliseren we ze. 

We zorgen voor een plek om elkaar te ontmoeten, om kennis met 
elkaar te delen en zo ouderbetrokkenheid te vergroten. We 
bevorderen gemeenschappelijke activiteiten van bewoners rondom 
het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. 

We kijken naar kinderen en jongeren vanuit een ecologisch 
pedagogisch perspectief; een kind ontwikkelt zich altijd in relatie 
tot zijn of haar omgeving. De verschillende leefwerelden en context 
van het kind hebben invloed op het kind en gezin, en andersom. 
Sportorganisaties, culturele instellingen, scholen, lokale 
ondernemers, ouders, buren, wijkagenten; allemaal spelen wij een 
rol om de rechten van onze jeugd te respecteren, te waarborgen en 
uit te dragen. 

De educatief gebiedsverbinder welzijn betrekt 
actief welzijnspartners bij  het 

onderwijskansenbeleid om o.a. betrokkenheid 
van de ouder(s) bij  de taalontwikkeling van hun 

kind te versterken. Ook organiseert de educatief 
gebiedsverbinder samen met partners 

uitwisselingsmogelijkheden voor ouders tijdens 
taalactiviteiten voor kinderen.

Concept visiestuk 2022-2026
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Samen opgroeien in Nieuwegein 

Jeugd & Jongerenwerk, met haar specifieke agogische insteek, kent 
hierin een unieke positie om niet alleen de kinderen en jongeren zelf 
te begeleiden, maar juist ook hun omgeving en de belangrijke 
mensen om hen heen.

Zo werken we samen met ouders, jeugd en professionals aan een 
positief opvoedklimaat in alle leefwerelden, zoals thuis (ouders), 
sport (vrije tijd), onderwijs en in de wijk.

Heb je een kind van 0 tot 4 jaar en wil je graag 
andere ouders leren kennen? Of wil je dat je kind 

met leeftijdsgenootjes uit de buurt speelt? De 
wekelijkse BuurtBrabbel is een laagdrempelige 

inloop voor ouders en hun jonge kinderen. 
Regelmatig is er een expert aanwezig om vragen 

over opvoeding te beantwoorden, zoals een 
jeugdverpleegkundige. Of we organiseren een 

leuke knutselactiviteit voor de kleintjes.

Concept visiestuk 2022-2026
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Een inclusief team van 
professionals

Stevig Jeugd & Jongerenwerk begint 
bij een stevig en divers team
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Een inclusief team van professionals

Een afspiegeling van de samenleving

Een kind, jongere en ouder zoekt (h)erkenning in de jeugd- of jongerenwerker. Iemand tegen wie ze opkijken, waarin ze zichzelf herkennen 
of iemand die ze om raad kunnen vragen. Het team is daarom een afspiegeling van de samenleving; een mix van jong en oud(er), met diverse 
opleidingen en verschillende culturele achtergronden. Een jongerenwerker die vroeger zelf spijbelde en in de problemen kwam, iemand die 
opgroeide als kind tussen twee culturen of een collega uit een gebroken gezin. Iedere jeugd- of jongerenwerker heeft een eigen rugzak met 
levenservaring dat hij of zij meeneemt binnen het werk en daar ingezet wordt als kwaliteit of expertise. Deze diversiteit aan mensen laat 
kinderen en jongeren zien dat hun eigen talenten en uitdagingen op latere leeftijd unieke kwaliteiten kunnen worden. 

Een stevig team kenmerkt zich doordat ze gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten en talenten. Het zorgt voor groei en stab iliteit en 
investeert daarnaast in jonge professionals en stagiaires binnen het vak. 

Dankzij intensieve samenwerking met Hogeschool Utrecht realiseren we meer daadkracht voor kinderen en 
jongeren terwijl toekomstige sociaal werkers ervaring op doen. 4YOUth Nieuwegein is een succesvol eerste 

voorbeeld in samenwerking met de opleiding Sociaal en Juridische Dienstverlening. Een vergelijkbaar 
traject met de opleiding Social Work is in ontwikkeling.

Concept visiestuk 2022-2026
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Een inclusief team van professionals

Het DNA van de jeugdwerker en de jongerenwerker

Affiniteit met kinderen en jongeren en je kunnen inleven in hun leefwereld is een 
essentiële vereiste. We hebben een brede blik op de wereld, bewegen mee met trends, 
we blijven ons ontwikkelen en vernieuwen. Wij werken vanuit een ( ped)agogische blik, 
maken veranderprocessen mogelijk waar nodig en hebben hierin een begeleidende en 
ondersteunende rol. Er wordt naast het kind, de jongere of de ouder gestaan, vanuit 
gelijkwaardige relaties. 

Onze jeugdwerkers en jongerenwerkers:

• Zetten kinderen en jongeren centraal en sluiten aan bij hun leefwerelden
• Geven kinderen en jongeren eigenaarschap 
• Werken vanuit gelijkwaardigheid en dialoog
• Zetten identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren centraal
• Zien het kind of jongere binnen zijn of haar omgeving en context
• Gaan ervan uit dat elk kind en jongere talent bezit en in kan zetten
• Versterken het talent van het kind of jongere en vergroten hiermee zijn of haar 

mogelijkheden
• Bieden en bouwen aan perspectief en versterken veerkracht 
• Versterken en vergroten het (in)formele netwerk van kinderen, jongeren en ouders
• Horen wat er leeft onder kinderen en jongeren (op scholen) als eerste Concept visiestuk 2022-2026
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Jeugdwerk is bovenal een houding.
De manier waarop je in de wereld staat en naar de samenleving kijkt. Niet omdat je dat 
moet, maar omdat je dat wil. Niet top-down, maar bottom-up. Niet vanuit ongelijkwaardige 
machtsposities, maar vanuit actief eigenaarschap en kritisch burgerschap. 

Bron:#jeugdwerkwerkt, vandaag en in de toekomst (De Ambrassade)
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De gemeentelijke 
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Het thema Jeugd in bestaand 
gemeentelijk beleid

Concept
Visiestuk 



De gemeentelijke opgave

Meerjarenopgave (MJO) Welzijn 

In de MJO is Jeugd & Jongerenwerk separaat gepositioneerd van het andere welzijnswerk en is alleen Movactor genoemd als uitvoerende 
partij. In de praktijk zijn gelukkig veel meer organisaties actief om het welbevinden van jongeren te stimuleren, te verbeter en of te 
ontwikkelen. De belangrijkste uitgangspunten voor het jongerenwerk zoals gedefinieerd in de MJO zijn : 
• het betrekken van ouders, buurtbewoners, netwerkpartners en lokale ondernemers
• specifieke aandacht voor jongeren in een kwetsbare context
• een laagdrempelig aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en hun ouders
• het bieden van een ontmoetingsplek voor jongeren en hen van advies/informatie voorzien over onderwerpen die jongeren bezig ho uden
• het ambulant werken om met de doelgroep in contact te komen

Het beoogd maatschappelijk effect is tweeledig. Enerzijds is het van belang om kinderen en jongeren te ondersteunen zodat zij zelfredzaam 
zijn en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen en inzetten, de kansen op maatsch appelijke 
participatie pakken en benutten en onderdeel uitmaken van - en een bijdrage leveren aan de samenleving. Anderzijds wordt verwacht dat 
jongerenwerk een goed beeld heeft van wat er leeft onder kinderen, jongeren en ouders, dit signaleert en op basis daarvan bij draagt aan het 
voorkomen van negatieve effecten zoals schooluitval, werkeloosheid, behoefte aan jeugdhulp en overlast.

In de MJO is een tiental beleidsdoelstellingen opgenomen, samengevat als: ‘Nieuwegein is een stad waarin kinderen en jongeren (en hun 
ouders) worden gezien, gehoord en geactiveerd. Het is een sociale en veilige omgeving waarin ontwikkeling in de brede zin wor dt 
gestimuleerd door alle partners in de wijk.’

Concept visiestuk 2022-2026
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De gemeentelijke opgave

Het Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2022 – 2026 wordt gesproken over meer inzet van jongerenwerkers om in verbinding te blijven met jongeren en hen 
perspectief te bieden. Dit kan onder meer door ontmoeting en verbinding tussen jongeren, ondernemers en organisaties te stimu leren, 
waarbij we kansen benutten om fysieke ontmoetingsplekken te realiseren – bij voorkeur op plekken waar mensen al komen. 

Daarnaast wil de gemeente laaggeletterdheid aanpakken, op een manier dat kinderen kind kunnen blijven en geen verantwoordelij kheden 
krijgen die niet passen bij hun leeftijd. Dat betekent dat de drempel voor het vragen van hulp verlaagd dient te worden en da t goede en 
toegankelijke lichte ondersteuning aanwezig moet zijn voor kinderen en jongeren in onze stad. 

Thema Jeugd en Veiligheid 

Binnen de gemeente Nieuwegein zijn weinig vastgestelde stukken rondom het thema Jeugd en Veiligheid. In de Startnotitie Integ raal 
Veiligheidsplan 2020-2024 wordt jeugd benoemd in relatie tot de thema’s ‘aanpak van veelplegers, jeugdgroepen en georganiseerde 
criminaliteit’. De verbinding met Movactor is er op gericht om meer zicht te krijgen op wat er op straat speelt en het voorkomen van ‘jonge 
aanwas’. 

In de aanpak Voorkomen Jonge Aanwas zijn wel ambities uitgesproken op basis van het drieluik ‘Beeld op orde’, ‘preventie’ en ‘repressie’. 
Daarbij wordt, in aansluiting op het veiligheidsplan, vooral ingezet om criminaliteit als ‘onaantrekkelijk’ pad te laten zijn voor jongeren. 

Concept visiestuk 2022-2026
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Stellingen

De uitdagingen waar we met elkaar 
voor staan
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Stellingen | Waar we het graag over willen hebben met elkaar

Hoe kijken we naar Jeugd & Jongerenwerk? De blik zal niet overal hetzelfde zijn. Waar vinden we elkaar en waarover moeten we samen nog 
goed in gesprek? Met behulp van onderstaande stellingen willen we toetsen of neuzen dezelfde kant op staan en geven richting aan de 
discussie over het aanbrengen van focus is ons werk. Zo maken we Jeugd & Jongerenwerk met elkaar concreet en actueel. 

➢ Alle kinderen en jongeren hebben onze aandacht nodig. Niet alleen specifieke subdoelgroepen. 

➢ Kinderen en jongeren verdienen altijd een tweede kans. Alleen in uiterste gevallen verbinden we consequenties aan het handelen. 

➢ Kinderen en jongeren hebben belang bij een herkenbaar en betrouwbaar aanspreekpunt. Samenwerking met andere organisaties mag 
daarom nooit ten koste gaan van de relatie die Jeugd & Jongerenwerk met hen heeft. 

➢ De leefwereld van kinderen en jongeren is belangrijker dan de systeemwereld van organisaties.

➢ Om aan de wens van adviseur te kunnen voldoen, om aanwezig te zijn bij netwerkbijeenkomsten en om organisaties te verbinden, is een 
aanvullend Gebiedsverbinder Jeugd wenselijk (zoals we deze kennen bij Onderwijs en Gezondheid).

➢ Het beschikbaar stellen van een onafhankelijke fysieke ruimte voor jongeren is noodzakelijk voor de uitvoering van het recht om veilig te 
experimenteren. 

➢ We volgen bij voorkeur actuele ontwikkelingen in Jeugd & Jongerenwerk dan eerder opgesteld beleid. 

➢ Binnen het thema veiligheid blijven we zoeken naar het vergroten van het kansenperspectief van jongeren. We erkennen dat dit schuurt 
(en we erkennen dat dat goed is).

Concept visiestuk 2022-2026
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Stellingen | Welke keuzes we maken in ons takenpakket

Alle vier de rechten van kinderen en jongeren zijn even belangrijk – het is geen optie om hieruit te kiezen en het ene recht bov en het andere te 
stellen. Om de volle breedte van alle rechten en de visie daarop tot uitvoer te brengen, is meer capaciteit nodig. Bij onvold oende capaciteit 
moeten wij keuzes maken in ons takenpakket. We kiezen er dan voor om: 

o Jeugd & Jongerenwerk in een beperkt aantal wijken in te zetten en niet in alle wijken. Zo borgen we dat Jeugd & Jongerenwerk beschikbaar 
is voor alle kinderen en jongeren en niet voor bepaalde doelgroepen. Dit bouwen we vervolgens verder uit. 

o (Een deel van) de activiteiten met en door andere (vrijwilligers)organisaties vorm te geven. Zo kunnen wij ons meer focussen op onze 
pedagogische rol. 

o Primair de focus te leggen op kinderen, jongeren en de relatie met ouders en directe verzorgers. Daarna vergroten we ons aandachtsgebied 
naar grootouders, scholen en sportclubs. 

o In onze agenda de prioriteit te leggen bij de leefwerelden van kinderen en jongeren. Hierdoor zijn we minder beschikbaar voor
netwerkbijeenkomsten en treden we minder op als adviseur naar derden. 

o (Bij onvoldoende budget) de realisatie van een onafhankelijke fysieke plek voor jongeren bovenaan te zetten. 

Concept visiestuk 2022-2026
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