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Colofon
Jeugd-Punt levert uitvoerend jongerenopbouwwerk nieuwe stijl voor gemeenten en welzijnsorganisaties.
W e bieden oplossingen waarbij we onze methoden en strategieën afstemmen op de specifieke vraag van
de klant In de praktijk van het jongerenopbouwwerk zetten we deskundige professionele werkers in.
Voortdurend werkt Jeugd-Punt aan verbetering en vernieuwing van haar producten en methodieken op
het gebied van uitvoerend jongerenopbouwwerk. Voeding daartoe vindt enerzijds plaats vanuit de actualiteit van de dagelijkse praktijk, anderzijds inspelend op veranderende vragen van de opdrachtgever.
Lokale en regionale welzijnsinstellingen kunnen ook hiervan gebruikmaken, door inkoop van trainingen,
cursussen en/of coachingtrajecten. Deze kunnen desgewenst 'in company' aangeboden worden.
Naast uitvoering van jongerenopbouwwerk, adviseert Jeugd-Punt lokale overheden op het gebied van
jeugdbeleid. W e werken hierbij in én vanuit de praktijk naar doeltreffend beleidsadvies. Voor het beste
resultaat doen we dit samen met anderen en met oog voor ieders deskundigheid.
Vanuit onze visie op jeugd en opvattingen over maatwerk, werken we aan verbetering van de positie van
jongeren en de leefbaarheid in de gemeenten.
Jeugd-Punt, stevig in aanpak en dun in rapport Uw maat voor het positioneren en participeren van de jeugd!
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Inleiding
De gemeente Woudenberg heeft Jeugd-Punt wederom gevraagd om het jongerenopbouwwerk in 2017
uit te voeren. Het produaenboek voor 2017 verschilt met vorig jaar op het punt dat we hoofdstuk participatie in netwerkstructuur verwijderd hebben en de daarvoor beschikbare uren verdeeld hebben onder de overige producten. Het grootste deel daarvan is onder hoofdstuk I geplaatst, vindplaatsgericht
en outreachend werk.
In 2016 had Jeugd-Punt de ambitie om het (in)formeie netwerk verder uit te breiden en te verstevigen,
waar nodig. "Samen goede dingen doen", dat was het speerpunt voor 2016 en dat laten we graag zo. Lokaal zijn onze diensten en medewerkers goed ingebed. W e willen in 2017 ons nadrukkelijker kenbaar
maken bij VO-scholen in de regio. Dit vergt tijd, omdat veel VO-leerlingen uit Woudenberg redelijk verspreid zijn over scholen en locaties.
Dit programma is dynamisch van aard; als de actualiteit erom vraagt, kunnen we in overleg met elkaar
schuiven met uren tussen de verschillende onderdelen. Wij verwachten met dit productenboek onze
samenwerking op prettige wijze te kunnen voortzetten.
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Outreachend en vindplaatsgericht werken

Aanleiding
De basis van het jongerenopbouwwerk is het 'vindplaatsgerichte werken'. Hiermee wordt bedoeld, dat
de jongerenopbouwwerker 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 jongerenopbouwwerk daar bekend zijn, daar waar de jongeren elkaar ontmoeten. De sociale omgeving van de jongeren moet eveneens gekend worden, zodat interventies in samenwerking met partners kunnen worden uitgezet. Dit leidt tot een positieve ontwikkeling van de jongere in relatie tot zijn sociale omgeving en waar mogelijk draagt het bij aan het klein houden van kleine problemen.
Jeugd-Punt zal in 2017 tijd investeren in het aanboren van en bouwen aan functionele contacten op die
VO-scholen in de regio, waar Woudenbergse leerlingen naar toe gaan. Bij voorkeur doen we dit aansluitend op bestaande structuren en in samenwerking met het sociaal team.
Omschrijving
De jongerenopbouwwerker is actief aanwezig op straat, maakt kennis met de jongeren die hier aanwezig
zijn, bouwt een betrouwbare werkrelatie op en - in het geval van groepen - de samenstelling en dynamiek worden in kaart gebracht Aanpak op verschillende niveaus wordt in overleg en afstemming met
betrokkenen gerealiseerd. De jongerenopbouwwerker neemt nadrukkelijk ook een rol in semiopenbare
vindplaatsen (het voorliggend veld voor het jongerenopbouwwerk) zoals (sportverenigingen, horecagelegenheden, onderwijs, enzovoort Belangrijke aanvulling op het voormalige ambulante werken, is het
maken van gedegen analyses, waaronder het in kaart brengen van de gewenste effecten van acties bij de
samenwerkingspartners. Ook deelname aan diverse formele en informele overleggen is in dit product
verwerkt
De functies van het vindplaatsgerichte werken zijn:
• Signaleren en analyseren: Op de vindplaatsen pikt de jongerenopbouwwerker signalen op over trends
en ontwikkelingen bij jongeren, zowel op individueel als op groepsniveau. Denk aan drugs- en alcoholgebruik of andere trends in het uitgaansleven, sportuitval bij verenigingen, toe- of afname van overlast
en overlastklachten, schooluitval, et cetera. De jongerenopbouwwerker maakt de analyse, doet voorstellen en zet acties uit
• Verbinden: Daar waar kansen liggen om acties en activiteiten samen op te pakken, legt de jongerenopbouwwerker verbinding met andere relevante partijen.
• Informeren, adviseren en activeren: De jongerenopbouwwerker heeft kennis van de ontwikkeling van
jongeren op individueel en groepsniveau in de complexe maatschappij. Vanuit deze rol kan hij zowel
de jongeren als zijn sociale omgeving infomeren, adviseren en tot actie stimuleren.
• Interveniëren en bemiddelen: Daar waar de jongeren botsen met hun sociale omgeving, heeft de jongerenopbouwwerker de taak om als intermediair de situatie aan te pakken.
• Doorverwijzen: Wanneer een jongere doorverwijzing naar de hupverlening nodig heeft, neemt de
jongerenopbouwwerker deze taak op zich.
Beoogd resultaat
•
Trends en ontwikkelingen, die kansen dan wel bedreigingen bieden voor (individuele) jongeren, zijn
gesignaleerd en opgepakt en waar mogelijk zijn hulpvragen of problemen genormaliseerd.
•
Dreigende (maatschappelijke) uitval is gesignaleerd en opgepakt.
•
Jongeren zijn actief betrokken bij hun leefomgeving, waarbij gezond gedrag is gestimuleerd.
•
Ontmoeting in de openbare ruimte is gefaciliteerd.
•
Jongeren, die dreigen vast te lopen, zijn overgedragen aan het sociaal team.
•
Behoeften van jongeren en hun omgeving zijn in kaart gebracht.
•
Informeel netwerk is nadrukkelijk betrokken bij de acties, die voortvloeien uit de analyse.
•
Talenten van jongeren en krachten in hun omgeving zijn geaaiveerd om knelpunten in ontwikkeling
weg te nemen.
Ref-nr 17.002/5271 dk/rb/ns
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Doelgroep
Jongeren 10-23 jaar en hun (sociale) omgeving.
Verantwoordingsindicatoren
•
•
•
•
•
•
•

Aantal groepen jongeren in de openbare ruimte, met wie contact is.
Aantal groeps- en individuele ondersteuningsvragen, waar een adequaat antwoord op is gegeven.
Beleving van buurtbetrokkenheid door jongeren.
Initiatieven ter bevordering van het leefklimaat.
Aantal groepen jongeren, betrokken bij het maken van afspraken met omwonenden van openbare
ontmoetingsplekken.
Aantal uitgevoerde (buurt)projecten in samenwerking met contactpersonen van vindplaatsen in de
semi openbare ruimte.
Aantal jongeren, gemeld in verwijsindex.

Samenwerking
Gemeente, politie, verenigingen, buurtsportcoaches, horeca, onderwijs, Sociaal team, onderwijs en andere relevante organisaties.
Geplande uren
350
Streefgetallen
Wekelijks ontmoetingsplekken van jongeren in de openbare ruimte bezoeken.
•
Maandelijks de vindplaatsen in de semi openbare ruimte bezoeken.
•
Ten minste 15 passende interventies op individueel en/of groepsniveau, die kleine problemen klein
houden.
•
Minimaal 2 buurtprojecten, die participatie van jongeren en de sociale cohesie in de buurt doen toenemen.
•

5 Signalen, algegeven in verwijsindex.

Productkosten
350 uur x € 65,00
Productbudget

Totaal
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Ondersteuning initiatieven

Aanleiding
In het vindplaatsgerichte werk worden signalen opgepikt over kansen en knelpunten in het aanbod voor
jeugdigen én behoeften en wensen van individuele jongeren of hun omgeving.
In Woudenberg heeft Jeugd-Punt beschikking over jongerencentrum Time O u t De leeftijdsgroep 10-15
jaar maakt helaas weinig gebruik van de accommodatie; slechts een select groepje tieners komt er met
enige regelmaat Jeugd-Punt stelt daarom voor om de activiteiten, die vooral gericht zijn op talentontwikkeling en zelfontplooiing, in en samen met het Cultuurhuis te realiseren. De aaiviteiten, die daar gerealiseerd gaan worden, hebben vooral een lerend karakter voor tieners uit Woudenberg.
Activiteiten met een inloopachtig karakter moeten van onder af aan worden gedragen, oftewel door jongeren zelf geïnitieerd, met hulp en ondersteuning van ouders of andere betrokken volwassenen. JeugdPunt streeft ernaar, dat iedere groep gaat werken met eigen sleutelhouders en vrijwilligers. Met groepen
jongeren, die geen vrijwilligers uit de eigen sociale kring kunnen mobiliseren, worden afspraken gemaakt
hoe dit binnen een projectmatige aanpak gerealiseerd kan worden. Kwetsbare groepen geven we extra
ondersteuning, zodat ook zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
Omschrijving
Het jongerenopbouwwerk:
•
inventariseert vanuit het vindplaatsgerichte werk de wensen en behoeften van ongeorganiseerde
jeugd en de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand aanbod, zodat er geen dubbelingen ontstaan;
•
vormt werkgroepen met jeugd, die dezelfde wensen en behoeften heeft;
•
maakt in samenwerking met de werkgroep een stappenplan en bewaakt de realisatie van het stappenplan;
•
biedt facilitaire en in sommige gevallen financiële ondersteuning;
•
brengt de werkgroep indien gewenst in contact met de gemeente of andere relevante partijen;
•
stimuleert bestaande en nieuwe initiatieven tot het zo vergaand mogelijk verzelfstandigen.
Het hanteren van deze uitgangspunten heeft tot gevolg, dat tieners en jongeren:
•
leren samenwerken, met elkaar, maar ook met de omgeving.
Een groep die iets wil, zal merken dat afspraken maken en nakomen meestal een moeizaam proces
is. De jongerenopbouwwerker is er om jongeren te ondersteunen bij dit proces en de vaak daarbij
behorende conflicten tot een goed einde te brengen.
•
eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen voor invulling van hun vrije tijd.
Het is in dit kader niet mogelijk om naar anderen te wijzen als het tegenviel. Jongeren krijgen al vaak
te horen wat er allemaal niet kan, zelf iets mogelijk maken geeft voldoening. Ook voor 'moeilijkere'
groepen is het een uitdaging om zelf iets te realiseren. De jongerenopbouwwerker is er om jongeren te leren omgaan met hun grenzen en mogelijkheden.
•
op verschillende niveaus deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Om iets mogelijk te maken wat je zelf w i l t zijn er middelen nodig: een ruimte, apparatuur, publiciteit, vergunningen, etc. Voor grotere evenementen is ook overleg met de politie noodzakelijk. De
jongerenopbouwwerker is er om jongeren te ondersteunen bij het regelen van de noodzakelijke faciliteiten; hij geeft informatie over de benodigde stappen en wijst de weg hoe en bij wie iets geregeld moet worden.
•
positief bekend komen te staan en waardering krijgen voor hun inzet
Het nemen van initiatieven door jongeren houdt in, dat jongeren zich laten zien en op een bepaalde
wijze in beeld komen bij de gemeenschap. Niet altijd staan (groepen van) jongeren positief bekend.
De jongerenopbouwwerker stimuleert jongeren tot een positieve beeldvorming; hij begeleidt jongeren naar een geaccepteerde positie in de gemeenschap.
Door deze aanpak is de verwachting dat er beter wordt ingespeeld op (latente) behoeften en wensen,
die onder jongeren in Woudenberg leven. Jeugd-Punt zal dynamischer kunnen bewegen, doordat we niet
aan één gebouw gebonden zijn.
Ref-nn 17.002/5271 dk/rb/ns
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Beoogd resultaat
• Er is inzicht in (de mismatch tussen) vraag en aanbod van mogelijkheden voor (ook kwetsbare) kinderen en jongeren om buitenschools aan diverse activiteiten deel te nemen en zo hun talenten te ontwikkelen ('witte vlekken').
• Elke activiteit wordt zo zelfstandig mogelijk uitgevoerd, passend bij het ontwikkelingsniveau van de
doelgroep.
• Vrijwilligers dragen bij aan de activiteit.
• Vrijwilligerskader is voldoende in staat om de activiteiten zelfstandig te voort te zetten.
• Bredere doelgroep maakt gebruik van de accommodaties.
• Jongeren zijn in staat gesteld om hun talenten te ontwikkelen.
Doelgroep
Jeugdigen uit de gemeente Woudenberg, die minder dan gemiddeld gebruikmaken van en/of aansluiting
vinden bij bestaand aanbod.
Verantwoordingsindicatoren
•
•
•
•
•

Analyse van kansen en knelpunten in bestaand aanbod is gemaakt.
Aantal groepen jeugdigen, dat procesmatig door Jeugd-Punt wordt begeleid.
Aantal (jeugdige) vrijwilligers, dat bijdraagt aan realisatie van activiteiten.
Diversiteit in de doelgroep.
Diversiteit in de gerealiseerde activiteiten.

•

Aantal activiteiten, dat samen met andere organisaties gerealiseerd is.

Samenwerking
Cultuurhuis, sportbuurtcoach, onderwijs, verenigingen en overige relevante organisaties en individuen.
Geplande uren
335 uur
Streefgetallen
•
15 Initiatieven van jeugdigen zijn gerealiseerd.
•
4 Jongeren dragen bij aan de realisatie van het initiatief.
•

Minimaal 8 vrijwilligers uit de omgeving van jongeren dragen bij aan de realisatie van initiatieven.

Productkosten
335 uur x € 65,00
Productbudget

€21.775,00
€ 3.500,00

Totaal

€ 25.275,00
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Aanleiding
Het onderwijs is de plek waar alle kinderen samenkomen. Voor Jeugd-Punt is dit de meest geschikte locatie om een algemeen preventieprogramma aan te bieden, waardoor tieners beter worden voorbereid
op hun toekomst en de uitdagingen, die zij daarbij tegenkomen. Risicovolgedrag heeft vanuit onze visie
vaak haar oorsprong in groepsdruk. Ons preventieprogramma hangen we daarom onder die 'paraplu'.
Omschrijving
De jongerenopbouwwerker organiseert samen met de basisscholen lessen voor groepen 7 & 8. De onderwerpen worden in overleg met de scholen vastgesteld, afhankelijk van de actualiteit van de onderwerpen in de klassen. Iedere school neemt bij voorkeur minimaal lessen bijeenkomsten af: I les over
groepsdruk en 2 facultatieve lessen over bijvoorbeeld het thema social media, genotmiddelen, normen
en waarden, enzovoort De lessen worden afgesloten met een ouderbijeenkomst en voor kinderen uit
groep 8 wordt een terugkeermoment georganiseerd, wanneer zij in de brugklas zitten.

Beoogd resultaat
•

Kinderen en jongeren weten wat een gezonde leefstijl is en hebben inzicht in de mogelijke consequenties van risicovol gedrag.
Kinderen en jongeren vinden een gezonde leefstijl voor zichzelf belangrijk.
Kinderen en jongeren hebben vaardigheden geleerd om zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten.

•
•

•

Kinderen en jongeren, die een specifiek risico lopen, zijn in beeld.

Doelgroep
Kinderen uit groep 7 & 8 en hun ouders/opvoeders.
Verantwoordingsindicatoren
•
•
•
•

Aantal leerlingen en ouders, dat wordt bereikt
Aantal lessen en behandelde onderwerpen.
Waardering van het programma door de scholen.
Waardering van het programma door de leerlingen.

Samenwerking
Basisonderwijs in Woudenberg.
Geplande uren
85
Streefgetallen
•
•
•
•
•

5 Basisscholen nemen deel.
5 Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders.
60% Van de ouders neemt deel aan voorlichtingsbijeenkomsten.
Minimaal 4 van de 5 scholen zijn tevreden (via evaluatiegesprek met school).
70% Van de leerlingen komt naar het terugkeermoment.
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€5.525,00
€ 800,00
€ 6.325,00

Thematische voorlichting

Aanleiding
Ook andere organisaties dan het onderwijs kunnen risicovol of ongezond gedrag onder de jeugd signaleren, waarvoor zij het noodzakelijk achten, dat er preventieve interventies op worden ingezet Jeugd-Punt
speelt hier vraaggericht op in door samen met de signalerende organisatie, waaronder het sociaal team,
vast te stellen welke de meest effectieve interventies zijn en voert deze waar mogelijk in coproductie
met de organisatie u i t Denk bijvoorbeeld aan een training "veilig online" naar aanleiding van een sexting
incident bij een sportclub of voorlichting over alcohol als gevolg van een "Binge drinking" incident in een
keet Het ligt voor de hand dat wij de signalen ook delen met de gemeente Woudenberg, zodat er bijvoorbeeld beleid kan worden toegepast op actuele thema's.
Omschrijving
Onder andere vanuit het vindplaatsgerichte werk signaleert Jeugd-Punt de behoefte aan preventieve interventies van lokale organisaties. Samen met de organisatie zal een programma opgesteld worden om
de doelgroep en overige betrokkenen weerbaarder te maken en kennis te geven over het thema, dat
speelt Daar waar Jeugd-Punt zelf niet over de benodigde kennis beschikt zorgt zij dat andere specialisten op gebied van het thema een bijdrage leveren aan de interventie.
Beoogd resultaat
•
Kinderen, jongeren en hun opvoeders weten wat een gezonde leefstijl is en hebben inzicht in de
mogelijke consequenties van risicovol gedrag.
•
Kinderen en jongeren zijn zich bewust van de korte en lange termijn voordelen van een gezonde
leefstijl.
•
Kinderen en jongeren hebben vaardigheden geleerd om zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten.
•
Kinderen en jongeren, die een specifiek risico lopen, zijn in beeld.
•
Preventieve interventies zijn beschikbaar en worden ingezet op vraag van de signalerende organisatie.
Doelgroep
Kinderen, jongeren en hun ouders of medeopvoeders, die betrokken zijn bij het thema.
Verantwoordingsindicatoren
•
•
•
•

Aantal voorlichtingen.
Aantal 'toehoorders' per behandeld thema.
Mate van tevredenheid over de samenwerking.
Mate van tevredenheid van 'toehoorders'.

Samenwerking
Verenigingen, kerken, ouders/verzorgers, horeca.
Geplande uren
110
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Streefgetallen
•
Minimaal 2 thema's zijn in samenwerking met andere lokale organisaties gerealiseerd.
•
Minimaal 40 'toehoorders' per voorlichting.
Productkosten
110 u u r x € 65,00
Productbudget

€7.150,00
€ 800,00

Totaal

€ 7.950,00
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4 Jongerencoaching
Aanleiding
Met dit product is er een nauwe verbinding met het sociaal team en andere hulpverlenende organisaties.
De jongerencoach gaat dieper in op het aandragen van handvatten voor jongeren ter verbetering van het
functioneren van jongeren op verschillende leefgebieden. De jongerencoach wil de jongeren op individueel vlak een alternatief bieden door middel van intensieve, individuele ondersteuning. Na de analyse van
de individuele situatie, stelt de coach samen met de desbetreffende jongere een plan op en bewaakt de
voortgang en het resultaat. W i j kiezen er voor om de trajecten zo kort mogelijk te houden door realistische doelen in het plan op te nemen. Soms is echter vraagverheldering nog nodig en wordt het plan
van aanpak gaandeweg bijgesteld.
Omschrijving
De methodiek jongerencoach is een vindplaatsgerichte werkwijze, gericht op individuele jongeren met
problemen op een of meerder leefgebieden. De jongerencoach functioneert altijd in een netwerk van
voorzieningen. Hij heeft een betrouwbare rol, is motivator en toeleider naar hulp, maar zelf geen hulpverlener in de zin van behandelaar. De jongerencoach kan zijn rol soms zelfstandig uitoefenen, bijvoorbeeld bij enkelvoudige, weinig complexe vragen. Vaak en bij voorkeur functioneert de jongerencoach in
afstemming met het sociaal team in Woudenberg.
Beoogd resultaat
•
Verbeteringen aan achterstanden op leefgebieden zijn gerealiseerd bij de jongeren. Deze leefgebieden zijn: gezin, onderwijs en werk, gezondheid, seksualiteit vrije tijd, financiën, politie, justitie, huisvesting en sociale omgeving.
•
Talenten zijn ontwikkeld, om hun positie in de samenleving te versterken.
•
Afstemming met overige instanties is gerealiseerd.
Doelgroep
Jongeren tussen 14 en 21 jaar en hun ouders/opvoeders. Deze jongeren hebben leercapaciteit en zijn
gemotiveerd om hulp te aanvaarden, c.q. te werken aan zichzelf.
Verantwoordingsindicatoren
•
Aantal jongeren in coachingtraject met zorggebieden.
•
Aantal jongeren doorverwezen naar zorgaanbod.
•
Aantal afgesloten trajecten.
•
Waardering van traject door betrokkenen.
•
Aantal verwijzingen in verwijsindex.
Samenwerking
Het sociaal team en andere relevante organisaties en belangrijke personen voor de jongeren, met wie
het traject wordt aangegaan.
Geplande uren
357
Streefgetallen
•
Stimuleren en motiveren van 15 jongeren tot inzien en aanpak van problematiek(en).
•
Opstellen plan van aanpak in samenspraak met de jongeren en omgeving.
•
Coachen van de jongeren aan de hand van motiverende gespreksvoering.
Productkosten
357 uur x € 65,00
Productbudget

Totaal
Ref-nr 17.002/5271 dWrb/ns

€23.205,00
€
n.v.t

€ 23.205,00
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Uren en kosten 2017

Producten

Uren

Kosten

Productbudget

Productkosten

1 Outreachend en vindplaatsgericht werken

350

€22.750,00

€500,00

€23.250,00

2 Talentontwikkeling

335

€21.775,00

€ 3.500,00

€25.275,00

3.1 Voorlichting basisonderwijs

85

€5.525,00

€800,00

€6.325.00

3.2 Thematische voorlichting

110

€7.150.00

€800,00

€7.950,00

4 Jongerencoaching

357

€23.205.00

n.v.t.

€ 23.205,00

1-237

€80.405,00

€6.500,00

€86.905,00

Totaal

Ref.nr. 17.002/5271 dk/rb/ns
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Bijlage
Beleidskader voor uitvoering jongerenopbouwwerk
1.

Richtinggevend kader
Aansluitend op het beleid van de gemeente Woudenberg en passend binnen de visie op het jongerenopbouwwerk van Jeugd-Punt wordt hierbij een beleidskader voor jongerenopbouwwerk
in de gemeente Woudenberg neergelegd. Het lader is richtinggevend voor het denken en handelen binnen het professionele ambulante werk waarbij het algemene belang van de plaatselijke
gemeenschap in het oog gehouden w o r d t Werkervaringen en plaatselijke ontwikkelingen kunnen aanleiding geven t o t bijstelling op onderdelen van het kader.

2.

Algemene doelstelling, missie en imago

2.1

Doelstelling
Het jongerenopbouwwerk levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van tieners (10
- 16 jaar) en jongeren (16 - 20 jaar). Om dit te realiseren worden materiële en immateriële faciliteiten aangeboden zodat recreatieve en ontplooiende activiteiten door en voor jeugdigen
ontwikkeld en uitgevoerd worden. Hierbij speelt de participatie en verantwoordelijkheid van de
jeugdigen zelf een essentiële rol.

2.2

Missie
Het jongerenopbouwwerk realiseert een aanvullend aanbod op al bestaande voorzieningen en
leefverbanden. Het jongerenopbouwwerk ziet het als een uitdaging niet alleen een dergelijk aanbod te ontwikkelen maar in samenwerking met andere relevante instituties een integraal aanbod
te ontwikkelen waardoor ook de doelgroep zoveel mogelijk tot individuele, sociale en maatschappelijke ontwikkeling komt

2.3

Imago
Het jongerenopbouwwerk wordt door de omgeving herkend en gewaardeerd als een laagdrempelige organisatie met voor de doelgroep duidelijk herkenbare producten en diensten. Deze
worden aangeboden in de verschillende wijken/kernen van Woudenberg.

3.

De doelgroep Jeugd van gemeente Woudenberg
De doelstelling van het jongerenopbouwwerk is in de eerste plaats van toepassing op de jeugd
van 11-19 jaar in de gemeente Woudenberg. Bij het doen van een aanbod zal dus in de eerste
plaats rekening worden gehouden met de specifieke behoeften en problematiek van deze jeugdigen en vooral die jeugdigen die nog niet of in onvoldoende mate gebruik maken van het bestaande huidige aanbod voor deze doelgroep.

4.

De aspecten
Het jongerenopbouwwerk haakt in op de volgende beïnvloedbare aspecten.
Het individuele aspect
Hierbij gaat het om persoonlijke vaardigheden ten einde effectief met houding, cognities en
emoties om te gaan. Daarbij spelen vooral activiteiten op het terrein van gedrags- en meningsbeïnvloeding een rol en indien noodzakelijk doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening.

Het sociale aspect

Het gaat hierbij om persoonlijke vaardigheden bij het hanteren van functionele en emotionele relaties in verschillende leefverbanden. Hierbij spelen vooral activiteiten op het terrein
van participatie en sociale vaardigheden een rol.
Het maatschappelijk aspect
Hierbij gaat het om persoonlijke vaardigheden met betrekking t o t toegang krijgen tot en
functioneren in maatschappelijke instituties en een volwaardige deelname aan de samenleving. Hierbij spelen in het bijzonder activiteiten op het gebied van toeleiding naar onderwijs
en arbeidsmarkt.

Ref.nr 17.002/5271 dk/rb/ns
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De functies
Het jongerenopbouwwerk realiseert producten aan de hand van een aantal kernfuncties.

5.1

Advies en informatie
Organisaties en instellingen in Woudenberg die werken ten behoeve van tieners en jongeren
kunnen gebruik maken van de specifieke kennis en expertise die aanwezig is bij de jongerenopbouwwerker. Naast de informatie- en adviesfunctie ten behoeve van instellingen profileert het
jongerenopbouwwerk zich als advies- en informatiepunt ten behoeve van de jeugdigen op het
gebied van actuele onderwerpen en problematieken.

5.2

Jongerencultuur
Het jongerenopbouwwerk realiseert voorzieningen voor de doelgroep, waardoor het mogelijk
is met leeftijdsgenoten binnen een afgebakend, verantwoord en veilig kader te experimenteren
met eigen en andermans gedrag.

5.3

Socialisatie, integratie en participatie
Jeugdigen hebben behoefte aan een eigen ruimte en mogelijkheden, optrekken met leeftijdsgenoten binnen eigen waarden en normen. Het jongerenopbouwwerk ziet het als haar taak jeugdigen ook in contact te brengen met waarden en normen van andere mensen zowel jeugdigen
als ouderen binnen de gemeente Woudenberg. Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid binnen de totale gemeenschap vanuit de invalshoek jeugdparticipatie ziet het jongerenopbouwwerk als één van haar kerntaken.

5.4

Signalering en ontwikkeling
Het jongerenopbouwwerk onderhoudt middels de werkwijze voortdurend contacten met de
doelgroep en zijn omgeving en signaleert op deze manier problematiek in de leef- en belevingswereld. Van deze contacten worden door de werker verslagen gemaakt. Dergelijke verslagen
zijn van belang voor de profilering van het eigen beleid en het actualiseren van het aanbod.

5.5

Bemiddeling, verwijzing en samenwerking
Doorspelen van signalen en bemiddelen/verwijzen vanuit de doelgroep naar relevante organisaties ziet het jongerenopbouwwerk als één van haar kerntaken. Hiervoor is een goede samenwerking met relevante instanties cruciaal.

6.

Kwaliteitskenmerken in het werk
Ten behoeve van het realiseren van een aanbod hanteert het jongerenopbouwwerk de volgende uitgangspunten bij het leveren van goede prestaties.

6.1

Presteren op basis van partnerschap
Het jongerenopbouwwerk functioneert als partner van de plaatselijke overheid waarbij beide
opereren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De plaatselijke overheid dient de voor haar
belangrijke kwesties en ervaren problematiek met betrekking tot de jeugd aan het jongerenopbouwwerk kenbaar te maken. Het jongerenopbouwwerk vertaalt op basis van de specifieke
deskundigheid de belangrijke kwesties in concrete producten. Gemeente en jongerenopbouwwerk plegen regelmatig overleg en komen tot overeenstemming met betrekking tot concreet
beoogde resultaten en de voorwaarden waaronder deze gerealiseerd en geëvalueerd worden.

6.2

Hanteren van de opbouwwerkmethodiek
Uitgangspunt van de methodiek is dat de focus van (werken met) specifieke doelgroepen verbreed wordt naar de hele plaatselijke gemeenschap. Hiervoor worden binnen de plaatselijke
gemeenschap bronnen aangeboord en voorwaarden geschapen die het individuele, sociale en
maatschappelijke functioneren van de doelgroep verbeteren. Het jongerenopbouwwerk functioneert als een open organisatie die voortdurend contact houdt met de omgeving. Stimuleren en
bevorderen van leefklimaat van de totale gemeenschap is de uiteindelijke missie.
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6.3

A c c e n t op a m b u l a n t w e r k e n
Jeugdigen opzoeken op locaties waar ze zich bevinden en contacten onderhouden is essentieel
voor het jongerenopbouwwerk. Het ambulante werk is de basis voor de contactlegging en het
vertrouwen winnen bij jeugdigen. Daarnaast signaleert het ambulante werk problemen en behoeften bij jeugdigen en hun omgeving.

6.4

P r o b l e e m - en v r a a g g e r i c h t w e r k e n
De producten van het jongerenopbouwwerk zijn afgestemd op de behoefte en problematiek
van de doelgroep. Gesignaleerde problemen en knelpunten worden op een efficiënte, flexibele
en creatieve wijze vertaald zodat die effect sorteren bij de jeugd en hun omgeving. Daar waar
nodig functioneert het jongerenopbouwwerk als eerste contact voor verdergaande hulpverlening.

6.5

W e r k e n binnen n e t w e r k e n
Het jongerenopbouwwerk ontleent haar bestaansrecht primair aan enerzijds zicht hebben op
de leef- en belevingswereld van de doelgroepen en anderzijds het voortdurend (kunnen) onderhouden van de contacten met de doelgroep. Naast ontwikkeling van de eigen producten streeft
het jongerenopbouwwerk ernaar samen met andere relevante organisaties op basis van complementaire deskundigheden aanvullende producten te ontwikkelen.

6.6

P r o j e c t m a t i g e aanpak
Producten worden projectmatig opgezet en gerealiseerd. Kenmerkend voor een dergelijke aanpak is:
- producten hebben een vastgesteld tijdstraject;
- per product zijn personele, financiële en materiële middelen benoemd;
- tussentijds vindt schriftelijk voortgangsbewaking plaats op kwaliteit, tijd en middelen;
- in de verslaglegging worden ook kwantitatieve gegevens vermeld;
- indien nodig vindt er op basis van voortgangsbewaking bijsturing plaats;
- producten werken toe naar vooraf vastgestelde concreet meetbare (tussen) resultaten;
- producten beogen vooraf benoemde specifieke effecten in de gemeenschap teweeg te
brengen.
Er zijn meerdere producten met een langere looptijd. Toch wordt er voor gekozen ook deze
projectmatig op te zetten en te plannen. De projeamatige opzet garandeert immers een kritisch kijken naar het functioneren op vastgestelde momenten. Evalueren is binnen dit kader gewaarborgd. Als consequentie kan dit inhouden: doorgaan, bijstellen of stopzetten.

6.7

Pedagogisch handelen
In de contacten met jongeren stelt de jongerenopbouwwerker zich tot doel de horizon van het
denken en handelen te verbreden. Karaktervorming vormt voor de jongerenopbouwwerker
een voortdurend punt van aandacht en zorg waarbij een confronterende in plaats van een conformerende houding van de werker gehanteerd w o r d t
Zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheid en participatie van de jeugdigen zijn bij de karaktervorming steeds aanwezige elementen die voortdurende aandacht vragen.
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