Inspreken Gemeenteraad 21 juni - Jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart
Wij willen beginnen te benoemen dat wij deze kans om direct te spreken tot de raadsleden
van de gemeente Aalsmeer zeer op prijs stellen. Op dit moment zijn wij, Samuel Reiziger
en Tessa Westerhof, samen met Michel Hobbij van ClickF1, verantwoordelijk voor het
jongerenwerk in Aalsmeer en Kudelstaart. Daar willen wij vandaag het een en ander over
vertellen. Kernpunten in ons verhaal zijn het belang van accommodatie, goede
samenwerking met partners op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, beleid creëren
vanuit een breed draagvlak en de communicatie tussen gemeente en jeugd.
Waarom heeft het jeugd- en jongerenwerk een accommodatie nodig?
Niet alle jongeren bezoeken de reguliere clubs en verenigingen die zich bezig
houden met het invullen van de vrije tijd van jongeren. Deze jongeren zoeken echter wel
naar een plek waar zij kunnen experimenteren. Wie zijn ze of willen ze zijn, bij welke groep
willen ze horen, wat gaan ze doen met de rest van hun leven? Een accommodatie is een
plek waar jongeren dit soort vragen kunnen stellen en vrij kunnen experimenteren op een
veilige manier, omdat er professionals aanwezig zijn die hen begeleiden en, indien nodig,
grenzen stellen of hen uitdagen na te denken over de reden van hun gedrag.
Een inloop is niet alleen een middel om overlast te beperken, maar ook een sociale
thermometer, zowel voor gemeente als voor de jongeren zelf. De inloop wordt een
verzamelpunt voor kennis, voor jongeren, gemeente, bewoners, politie. Jongeren weten
dat ze hier terecht kunnen voor informatie-vragen, maar ook om informatie te geven aan
gemeente en andere instanties.
Voor de jongerenwerker is een accommodatie belangrijk voor de verdieping in het
contact met jongeren. Het eerste contact kan op straat gelegd worden, maar verdieping in
het contact is gebaat bij een veilige omgeving en privacy. Gevoelige onderwerpen
bespreekt men nu eenmaal liever een op een, dan op straat in een groep. Daarbij zorgt
een accommodatie met vaste openstellingsmomenten voor een continue monitoring van
een groep jongeren. Hierdoor kunnen mogelijke incidenten in de kiem gesmoord worden,
bijvoorbeeld door een ruzie onder begeleiding uit te praten. Denk hierbij ook aan conflicten
tussen jeugd en bewoners die, onder begeleiding van opbouw- en jongerenwerk, in een
vroegtijdig stadium kunnen worden opgelost. Jongerenwerk investeert continue in de
vertrouwensband met jongeren, waardoor zij in dergelijke situaties kan bemiddelen.
Als laatste willen wij benoemen dat de Aalsmeerse jeugd heel erg bereid is om zelf
de handen uit de mouwen te steken en bij te dragen aan het tot stand brengen en
onderhouden van een accommodatie. Veel jongeren in deze regio hebben een praktische
opleiding. Dit talent kan de gemeente verzilveren bij het opzetten van een accommodatie.
De zelfredzaamheid onder jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart is in die zin groot.
Samenwerken met partners op het gebied van jeugd
Een succesvol voorbeeld hiervan is de samenwerking van het opbouw- en het
jongerenwerk. Dit brengt twee gebieden die vaak in conflict komen samen. Hiervan zijn
inmiddels een aantal positieve voorbeelden te geven waarin bij zowel jongeren als
bewoners veel meer begrip is gekomen voor de andere partij. Jongerenwerk en
opbouwwerk treden dan op als inventarisator en bemiddelaar bij melding van
overlastklachten, veelal met positief resultaat.
Daarnaast constateren wij dat er steeds meer kennisoverdracht plaats vindt vanuit
het jongerenwerk naar de gemeente en andere instanties. Jongeren worden steeds meer
betrokken bij besluitvorming. Hierin kan echter nog een enorme verdiepingsslag worden
gemaakt, wanneer er geïnvesteerd wordt in meer uren. Op dit moment is er 1 FTE
jongerenwerk voor ongeveer 3350 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Met
deze extra inzet kan bredere kennis van de jeugd en hun status in Aalsmeer worden

verkregen. Op deze informatie kan vervolgens duurzaam en goed beleid geijkt worden.
Door een goede nulmeting te doen, kunnen behaalde resultaten beter in kaart gebracht
worden. Dit is op dit moment niet haalbaar.
De laatste maanden hebben wij gewerkt aan het versterken van het netwerk
rondom jeugd door aan te sluiten bij regionale overleggen en eerste contacten te leggen
met partners in de regio. In de toekomst zouden wij graag meer willen samenwerken met
dergelijke partners. Denk hierbij aan cultureel jongerencentrum N201 en stichting de
Binding. Maar ook scholen, hulpverlenende instanties en de culturele sector. Eigenlijk alle
partijen die te maken hebben met, of te maken gaan hebben met jeugd.
Communicatie tussen gemeente en jongeren
Een belangrijk onderwerp dat wij nog willen belichten is de communicatie tussen
gemeente en jeugd. De politiek is gebonden aan termijnen en maakt beleidskeuzes voor
de komende vier jaar. Echter, sommige keuzes kunnen invloed hebben op een langere
termijn. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een blijvende accommodatie voor de jeugd, waar
de komende generaties nog gebruik van kunnen maken. Belangrijk hierin is dat dergelijke
keuzes naar de jeugd toe helder en goed onderbouwd uitgelegd worden. Nog belangrijker
is om geen valse hoop te kweken bij de jeugd, door beloftes te doen waarvan nog niet
zeker is of ze kunnen worden nagekomen. Wij roepen dan ook op om transparant te zijn in
waar wij als jongerenwerk en gemeente mee bezig zijn, wat wij doen voor de jeugd, maar
altijd realistisch te communiceren over wat er wel en niet staat te gebeuren. Hierdoor
weten jongeren goed waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten en voorkomen
we teleurstelling aan beide kanten.
Conclusie
Uw keuzes voor de komende tijd zullen niet maken dat wij minder hard gaan lopen of ons
werk minder serieus nemen. Echter, uw keuzes kunnen wel de kwaliteit van het
jongerenwerk in Aalsmeer en Kudelstaart beïnvloeden. Cijfers laten zien dat het aantal
jongeren in deze gemeente de komende jaren gelijk blijft of zelfs gaat groeien. Dit
vraagstuk wordt in de toekomst dus eerder dringender dan minder dringend. Wij hopen u
via deze weg goed te hebben geïnformeerd over het jongerenwerk in Aalsmeer en
Kudelstaart en zijn natuurlijk bereid om eventuele vragen te beantwoorden.

