Plan van aanpak inzet jongerenwerk:
Inventarisatie
We zien een aantal ontwikkelingen die ook in de gemeente Wijchen impact hebben op de jeugd. We
willen in de komende periode en bij voorkeur ook op de langere termijn meer aandacht besteden
aan deze onderwerpen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de jongeren op school, jongeren
in de wijk, docenten, schoolmaatschappelijk werk, zorg coördinatoren, mentoren, etc. om te
checken welke vragen er zijn en waar ondersteuning noodzakelijk is.
Doelstellingen
Door o.a. Covid19 is de ondersteuning van het jongerenwerk op onderdelen gewijzigd t.o.v. de
periode ervoor. Was voorheen vooral het openstellen van Het Hiernaast, het straatwerk, enige
ondersteuning van ouders, etc. de hoofdwerkzaamheden van jongerenwerkers, dat is anno 2022
toch wel gewijzigd. Je kan hierbij denken aan:
1. Versterken van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling, het ondersteunen en versterken
van sociale netwerken en het begeleiden en ondersteunen van jongeren (waaronder
kwetsbare jongeren) waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.
2. Dreigende problemen bij jongeren signaleren, deze delen met netwerkpartners en
interventies initiëren.
3. Voorkomen dat jongeren afglijden naar overlastgevend en/of crimineel gedrag.
Hoe willen we dat realiseren?
1. Nog meer versterken van samenhang en samenwerking van jongerenwerkers en van
jongerenwerk met de samenwerkingspartners.
2. Nog meer outreachend werk inzetten.
3. Voorkomen en normaliseren. Jongerenwerkers versterken zelfkennis, weerbaarheid,
veerkracht en zelfredzaamheid bij jongeren. Jongerenwerkers doen dit via sociale
talentontwikkeling en het organiseren van activiteiten in groepsverband. Jongerenwerkers
staan als ‘coach’ naast de jongeren, zodat zij zelf aan hun problemen werken. Veel
hulpvragen van jongeren worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en opgepakt.
Hierdoor wordt voorkomen dat problemen ernstiger worden. Naast de meerwaarde voor de
jongeren zelf, levert dit ook een (kosten)besparend effect op voor de gemeente, maar ook
voor scholen, politie en zorgverzekeraars.
Welke knelpunten zien we in Wijchen?
Er zijn diverse knelpunten te benoemen, onderstaande items zijn wat ons betreft de meest
essentiële:
➢ Langer verplicht thuiswonen door een tekort aan goedkope woningen voor starters. Welke
problematiek brengt dit met zich mee en hoe kunnen we er ook voor de oudere jongeren tot
ca 27 jaar zijn. Ook dan is zelfredzaamheid een belangrijk item.
➢ Gezondheid – leefstijl
We zien tijdens de afgelopen Covid19 periode en diverse Lock Down’s een ander gedrag van
jongeren ontstaan. Overgewicht, minder bewegen, toenemend drugs- en alcohol gebruik.
Ook is er steeds meer legale en illegale drugs op de markt waardoor we voorzien dat er
meer gebruikt gaat worden.

➢ Technologische veranderingen
Het gebruik van sociaal media is enorm, maar ook gebruik van allerlei andere technologieën
zullen de komende jaren in sneltreinvaart elkaar opvolgen. Dit zal ook gevolgen hebben op
het gedrag van kinderen en jongeren. Het voldoen aan het perfecte plaatje of de druk
voelen om (‘boven kunnen’) te presteren is zichtbaar door de toenemende depressies en
burn-out onder de jeugd.
Ook neemt het individualisme onder jongeren toe. Het motiveren om mee te doen aan de
maatschappij is een belangrijke pijler van het jongerenwerk (talentontwikkeling).
➢ Signaleren eenzaamheid
Eenzaamheid is door de Covid-19 crisis toegenomen. Ook bij jongeren is het belangrijk om
hiervoor aandacht te hebben. Vroegtijdig signaleren en preventie voorkomen veelal dure
zorgtrajecten in de toekomst.
➢ Verjonging van de doelgroep
Jongerenwerkers signaleren dat problemen bij jongeren steeds op jongere leeftijd
beginnen. Er komen tegenwoordig al kinderen van 10/11 jaar, terwijl dat vroeger 13 of 14
jaar was. Opvallend is ook dat de jongeren die al op vroege leeftijd problemen hebben
veelal oudere broers en/of zussen hebben die actief zijn in het criminele circuit
➢ Overgang 18-/18+
Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene.
Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren, die veel hebben meegemaakt. Soms
moeten zij zich de vaardigheden die bij volwassenheid horen nog eigen maken. Deze
jongeren verkeren in een extra kwetsbare positie. De begeleiding stopt terwijl het juist dan
van belang is dat er iemand bij hen kan staan in de overgang naar 18 jaar, zoals iemand uit
hun netwerk en/of een werker.
➢ Druk op gezinnen
Het project Gezinnen voor Elkaar is de afgelopen 3 jaar voor diverse gezinnen een oplossing
geweest. Het project is bedoelt om een gezin te ontlasten waar sprake is van een
belastende situatie. Ons voorstel is om dit voort te zetten voor in ieder geval 2023.
➢ Preventie
Gemeenten kampen met dure zorgtrajecten waardoor er kritischer wordt gekeken hoe de
gelden ingezet gaan worden. Jongerenwerkers bouwen een betekenisvolle relatie op met
jongeren. Ze laten de jongeren hun talenten ontdekken en zien dat er ook voor hen kansen
zijn (vrije tijd, school, werk). Aan de volgende stap: ‘’het begeleiden van jongeren bij het
zetten van een vervolgstap’’ komen ze binnen hun werk vaak onvoldoende toe.
Wat willen we bereiken?
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Jongeren bereiken, aan ons binden en jongeren laten netwerken.
Signaleren
Jongeren motiveren
Thuissituatie lucht geven
Jongeren uit hun isolement halen
Stimuleren om te bewegen
Kennis laten maken met andere sporten
Bewustwording
Laagdrempelig bereikbaar (digitaal platform)

Periode en middelen
Voor 2023 en verder is de verwachting dat de personele inzet aan kosten circa € 42.000,-- bedragen.
De uren welke worden ingezet zijn circa 14 uur per week. Voor het organiseren van de activiteiten,
communicatie, ondersteuning, etc. is er een budget benodigd van circa € 8.000,--.

Bijlage: Geplande activiteiten en bereik

Weplayesports

Wanneer
3 keer per jaar
(de vakanties)
2 keer per jaar
7 keer per jaar

Hoeveel jongeren
30 jongeren per keer = 90 jongeren per jaar

Sportdag AWC
Laagdrempelige activiteiten.
Denk aan karten,
lasergamen, bowlen,
klimmen, jachtseizoen etc.
Actuele thema’s
6 keer per jaar
aankaarten, zoals:
• Jongeren hebben
last van overvraging
door ouders c.q.
maatschappij.
• Jongeren die 18 jaar
worden hebben
gebrek aan kennis
wat hun dan te
wachten staat, zoals
DUO aanvragen,
uitkering
aanvragen, etc.
• Training social
media en hoe ga ik
digitaal met
anderen om?
• Hoe bel ik met
instanties?
• Seksualiteit
grensoverschrijdend
gedrag
Gameconsole
Gehele jaar
Sociale vaardigheden
12 keer per jaar
(SoVa)training voor groep 78

50-100 jongeren per keer = 100-200 in totaal
In totaal 140 jongeren per jaar

Werving extra
steungezinnen
Themabijeenkomst voor
ouders en jongeren die 18+
worden
YoungWijchen
ondersteunen met gelden
om artiesten te boeken +
leuke dingen, bv eetkraam
Promotiemateriaal
Pubquiz
Professionele digitalisering
jongerenwerk

Gehele jaar

5 jongeren en steungezinnen

1 keer per jaar

15 ouders en jongeren

3 keer per jaar

250 jongeren per jaar

Gehele jaar
2 keer per jaar
Gehele jaar

Jongeren gemeente Wijchen
30 jongeren totaal
Jongeren gemeente Wijchen

8 jongeren per bijeenkomst = 48 per jaar

100 per jaar
100 jongeren per jaar

