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vla COMMISSIE Ja 
Anders : 

onderwerp : Gebruik Time Out door JeugdPunt 

Advies : - Ermee instemmen dat JeugdPunt zich gaat richten op het onderbrengen van 
hun activiteiten, zoals die nu binnen Time Out plaatsvinden, op andere 
locaties in Woudenberg en zo meer invulling geeft aan het vindplaats en 
vraaggericht werken. 
- Dat op basis van de uitwerking van hun plan Time Out als de jeugd-
accommodatie kan vervallen. 
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Besluit: 

Openbare besluitenli jst 14-03-2017 
In afweging ook veiligheidsaspect 
meenemen. Voorts akkoord met advies. 
Indien accommodatie daadwerkelijk vr i jkomt, 
hieraan uiteraard invulling geven conform de 
Nota Maatschappelijk Vastgoed. 

Retour naar afdeling op: ' 6 mi] 2817 
Ter archivering aangeboden op: 
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Inleiding 
Time Out wordt momenteel gebruikt door het jongerenopbouwwerk, uitgevoerd door 
JeugdPunt Zoals geconstateerd in de startnotitie maatschappelijk vastgoedbeleid is het gebruik 
van deze accommodatie minimaal. Daarom is in de nota maatschappelijk vastgoedbeleid fase 1 
geadviseerd om opnieuw te kijken naar de inhoudelijke doelstelling van Time Out. En naar 
aanleiding daarvan besluiten of het maatschappelijk belang vraagt om handhaving als 
eigendom (en op zoek gaan naar extra (nieuwe) gebruikers) of het onderzoeken van de 
mogelijkheid van verkoop. Samen met het jongerenwerk hebben we de afgelopen periode dit 
advies verder uitgewerkt. JeugdPunt heeft het afgelopen jaar aangegeven voor de activiteiten 
van jongeren, waarvoor een ruimte nodig is, ook gebruik te willen maken van andere locaties 
in het dorp. Daarnaast geven ze aan dat het bieden van een vaste ontmoetingsruimte voor 
jongeren niet meer past in de huidige opzet van het jongerenopbouwwerk. 
Daarom wordt voorgesteld samen met JeugdPunt verdere uitwerking te geven aan het 
onderbrengen van hun activiteiten op andere locaties in Woudenberg en dan de accommodatie 
Time Out voor het jongerenwerk los te laten. 

Centrale vraag 
Kan het college er mee instemmen dat samen met JeugdPunt voor hun activiteiten 
jongerenopbouwwerk naar een andere inzet en ruimte wordt gekomen en dat dan Time Out als 
jeugdaccommodatie kan worden opgeheven? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Samen met jongerenwerkers bijdragen aan de talentontwikkeling, maatschappelijke 
participatie en toekomstige duurzame arbeidsparticipatie van jongeren evenals de ontwikkeling 
van een actieve gezonde leefstijl. En samen met jongerenwerk bijdragen aan de openbare 
veiligheid. Dit willen we samen met het jongerenwerk bereiken door het ondersteunen van 
initiatieven die van de jongeren zelf af komen, het geven van preventieve en thematische 
voorlichting aan basisschoolkinderen, jongeren en/of ouders over verschillende onderwerpen 
en coaching van individuele jongeren. De basis van het jongerenopbouwwerk ligt in het 
Vindplaatsgericht werken', daar waar jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda 
staan behoort de jongerenwerker te zijn. 

Kader 
Collegebesluit van 7 februari 2017 over de offerte JeugPunt 2017 (180833/181060), 
beleidskader JONG & WOUDENBERG en nota maatschappelijk vastgoedbeleid (fase 1) 
gemeenteraad 9 jul i 2015. 

Argumenten 
Vindplaatsgericht werken 
De basis van het jongerenopbouwwerk Is het 'vindplaatsgericht werken'. Dit houdt in dat er 
niet vanuit één locatie gewerkt wordt waar jongeren naartoe komen, maar dat de 
jongerenwerker daar is waar jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: 
de straat en buurt, maar ook in de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het 
onderwijs, het gezin en de netwerken. Om kansen in de ontwikkeling van jongeren en hun 
sociale omgeving te kunnen signaleren en te stimuleren, moet het jongerenwerk daar bekend 
zijn waar de jongeren elkaar ontmoeten. De sociale omgeving van de jongeren moet eveneens 
gekend worden, zodat interventies in samenwerking met partners kunnen worden uitgezet. 
Voor het uitvoeren van dit alles is het aanwezig zijn van een jeugdaccommodatie niet persé 
noodzakelijk. 

Vraaggericht werken met jongeren 
In het verlengde van het vindplaatsgericht werken worden activiteiten door JeugdPunt van 
onderop georganiseerd op die plekken waar de meeste jongeren op af zullen komen. Dit 
betekent dat jongeren zelf aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben en dat 
jongerenwerkers samen met jongeren aan de slag gaan om iets met hen realiseren. Er wordt 
dus vraaggericht gewerkt en jongeren nemen een deel van de organisatie op zich, passend bij 
leeftijd en competenties. In het verlengde hiervan worden activiteiten niet altijd op dezelfde 
plek georganiseerd, maar daar waar zij het beste passen of waar de meeste jongeren op af 
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komen. Activiteiten op verschillende plekken organiseren biedt jongeren de mogelijkheid om 
breder te kijken en leert hun (meer dan nu nodig is) afspraken te maken en rekening te 
houden met anderen. In dit laatste zit ook de uitdaging om bij die anderen begrip te kweken 
voor jongeren. 

Veranderde rol jongerenwerkers 
Met de nieuwe taken op het gebied van jeugd is de rol van de jongerenwerkers veranderd. Zij 
vormen nu een schakel tussen de basisvoorzieningen en het Sociaal Team. Soms is een 
luisterend oor al voldoende om de jongeren zelf een goede oplossingsrichting te laten bepalen. 
Er kunnen echter ook situaties zijn die vragen om een langduriger coachingstraject. Wanneer 
zorgelijke signalen worden opgepikt worden andere partijen ingeschakeld, zoals het sociaal 
team of (in geval van criminaliteit, overlast, e.d.) de politie. De rol van het jongerenwerk is 
dus wisselend en moet zich aan kunnen passen aan de behoefte van jongeren. Een 
jeugdaccommodatie is hierin niet van doorslaggevend belang. 

Zichtbaarheid jongerenwerk 
Van het hedendaags jongerenopbouwwerk wordt verwacht dat ze zichtbaar zijn. Dit past niet 
alleen bij het vindplaats- en vraaggericht werken, maar ook bij de veranderde rol van de 
jongerenwerkers. Een grotere zichtbaarheid maakt het ook makkelijker om met andere 
partners in het sociaal domein samen te werken. Deze zichtbaarheid kan alleen tot stand 
komen wanneer het jongerenwerk niet meer voornamelijk actief is in een jongerencentrum, 
maar op alle mogelijke plekken in het dorp. 

Zichtbaarheid jongeren 
Door op meer plekken te werken maken jongeren ook kennis met andere organisaties en vice 
versa. Zo kan hun maatschappelijke deelname verder worden gewaardeerd, maakt de 
omgeving kennis met hun kwaliteiten en zien jongeren ook andere of meer mogelijkheden dan 
dat ze met hun eigen vriendengroep in hun "eigen" gebouw zijn. Het zijn in hun 'eigen 
gebouw' houdt vaak vertrouwd gedrag in stand. "Vertrouwd" in de zin dat jongeren weten wat 
er in de groep van hun verwacht wordt, wat de norm is. Deze kan afwijken van de heersende 
maatschappelijke norm, maar dat valt niet op als men met elkaar is. Komt men In aanraking 
met anderen dan vraagt dat aanpassingsvermogen. Jongeren zijn continu in ontwikkeling 
waardoor zij zich ook continu moeten aanpassen. In dit licht bezien vraagt het soms meer van 
anderen om jongeren toe te laten in hun omgeving dan van jongeren zelf. 

Huidig gebruik van Time Out is laag 
Op dit moment wordt Time Out alleen gebruikt door een groep jongeren op dinsdagavond en 
éénmaal in de maand op vrijdagavond voor een disco-avond voor basisschoolleerlingen van 
groep 7 en 8. Daarnaast gebruiken de jongerenwerkers Time Out gedurende een zestal 
dagdelen in de week als uitvalsbasis voor hun werk, het voeren van coachingsgesprekken 
en/of groepsgesprekken. Dit zou ook heel goed en misschien wel beter op andere locaties 
kunnen plaatsvinden die meer in het centrum liggen zodat zij makkelijker bereikbaar zijn. 
Bijvoorbeeld in het Cultuurhuis of De Schans. 
Er is gekeken naar mogelijke medegebruikers voor de Time Out, maar dat blijkt niet 
eenvoudig. Voornamelijk doordat de ruimte zo ingericht is dat het voor andere gebruikers 
lastig is om hier dan een 'eigen stempel' op te drukken. Wanneer het jongerenwerk helemaal 
uit de Time Out zou vertrekken dan kan er een aantrekkelijke locatie ontstaan voor andere 
gebruikers. 

Huidige rol Time Out 
Er bestaat een beeld dat Time Out ook de functie heeft van "opvangplek" voor jongeren die 
elkaar in de openbare ruimte ontmoeten, hangjongeren, probleemjongeren. Deze functie kan 
Time Out vervullen mits dat bijdraagt aan opgroeiwinst voor de desbetreffende jongeren. Het 
kan die functie niet vervullen, althans dat is niet het primaire doel van het jongerenwerk, om 
de overlast te doen afnemen. Dan zou Time Out een beloning zijn voor ongewenst gedrag van 
groepen jongeren in de openbare ruimte. Overigens zal alleen tijdens de openingstijden de 
overlast op straat afnemen omdat het gedrag niet verandert. Die openingsuren zijn echter 
maar beperkt gezien het beperkt aantal uren dat de jongerenwerkers hebben. Wanneer zij 
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meer in meer in Time Out zouden moeten zijn komt dat ten laste van de uren dat zij aanwezig 
zijn op de Vindplaats' waar jongeren zich begeven. 

Duurzaamheid 
People: het loslaten van de Time Out voor het jongerenwerk draagt bij aan een de integratie 
van jongeren en het jongerenwerk in de Woudenbergse samenleving. Jongeren en organisaties 
leren elkaar beter kennen. Het jongerenwerk kan daardoor beter haar taken uitvoeren, 
jongeren participeren meer in de samenleving. Het huidige gebruik van Time Out is minimaal 
en leidt tot een gebouw dat het grootste deel van de tijd leeg staat. Medegebruik is in de 
huidige vorm lastig gebleken. Wanneer de Time Out vrij komt kan gezocht worden naar een 
nieuwe vaste gebruiker. 

Draagvlak 
Met JeugdPunt is al een aantal malen gesproken over Time Out. Zij concluderen dat zij de 
accommodatie voor de uitoefening van hun werkzaamheden niet persé nodig hebben. Wel 
hechten zij er aan in het dorp een kantoorruimte te hebben van waaruit zij hun 
werkzaamheden kunnen verrichten. Voor activiteiten van en door jongeren denken zij van 
bestaande accommodaties, zoals De Camp, het Cultuurhuis en de Schans gebruik te kunnen 
maken. 
Door een beperkt aantal jongeren wordt nu gebruik gemaakt van Time Out. Met hen zal naar 
een andere oplossing moeten worden gezocht. Voor de kinderdisco denkt Time Out ook 
gebruik te kunnen maken van andere locaties. Om te bezien of het Cultuurhuis daarvoor 
geschikt is zal tijdens de viering van het vijf jarig bestaan van het Cultuurhuis door JeugdPunt 
daar een disco worden gehouden. 
In ieder geval zal de komende t i jd , bij de verdere uitwerking, wel duidelijk moeten worden 
vastgelegd dat jongeren, die onder de vlag van JeugdPunt een activiteit organiseren, ook op 
andere locaties terecht kunnen. JeugdPunt heeft daarvoor al contacten gelegd en is er van 
overtuigd dat dit gaat lukken. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Door JeugdPunt wordt regelmatig gerapporteerd over de behaalde resultaten aan de hand van 
de doelen die zijn gesteld in het productenboek 2017. 

Financiële consequenties 
Op dit moment worden alleen de activiteiten zoals beschreven in het productenboek 2017 
rechtstreeks door de gemeente gesubsidieerd. Het gebruik van Time Out is om niet. De lasten 
van Time Out zouden eigenlijk zichtbaar moeten worden en meegenomen moeten worden in 
de begrotingspost Jeugd en jongerenwerk (667005/42502). 
In de verdere uitwerking bij het anders huisvesten van JeugdPunt en het uitvoeren van de 
activiteiten zullen de daaraan verbonden kosten duidelijk moeten worden gemaakt en zal dit 
moeten leiden tot verhoging van de begrotingspost Jeugd en jongerenwerk (667005/42502). 

Aanpak/ui tvoer ing 
Streven is om samen met JeugdPunt een plan uit te werken om hun activiteiten elders te laten 
uitvoeren. Oplevering van dit plan zal begin tweede kwartaal moeten plaatsvinden waarbij 
tevens ook de nadere invulling van nieuwe kantoorruimte en plekken waar activiteiten kunnen 
worden verricht beschreven staan. 

Op dat moment zal ook duidelijk zijn of Time Out als jeugd accommodatie kan vervallen. 

Conclusie 
Voor het jongerenopbouwwerk is gezien de ontwikkeling gebruik van jeugd-accommodatie, in 
het geval van Woudenberg Time Out, niet persé nodig. Jongerenwerkers horen daar te zijn 
waar jongeren zich ophouden. Een jeugd-accommodatie is niet de 'opvangplek' voor hang
en/of probleemjongeren. Dat houdt hun gedrag juist in stand en draagt niet bij aan het 
integreren in de samenleving. 
Binnen Woudenberg lijken genoeg andere locaties te zijn waar JeugdPunt samen met de 
jongeren activiteiten kan opzetten en/of van waaruit de jongerenwerkers van JeugdPunt hun 
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werkzaamheden kunnen uitvoeren. Verder uitwerken van een andere facilitaire ondersteuning 
is dan ook gewenst. 

Communicatie 
In de verdere uitwerking zal aandacht moeten worden gegeven aan de communicatie van het 
anders gaan uitvoeren van de activiteiten van JeugdPunt. 

Bij lage(n) 
Geen 
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