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Visie 2013 – 2016  
 

 

 

 

 

Onze Missie:  
Jongerenwerk De Schoudermantel wil jongeren in de gemeente Bunnik in de leeftijd van  

10 - 23 jaar ondersteunen en stimuleren op hun weg naar volwassenheid. Wij doen dit door 

middel van coaching, cursussen, het stimuleren van eigen initiatieven en het organiseren 

van voorlichtings- en ontspanningsactiviteiten.  

Onze uitgangspunten  
Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 

 we zijn een betrouwbare partner voor jongeren 

 we zijn een betrouwbare partner voor ouders, gemeente en andere organisaties 

 we werken methodisch en professioneel  

 we werken transparant 

 we zijn efficiënt en effectief 

 we zijn gericht op samenwerking 

 

Onze Visie 2013  2016 
We hebben onze missie en uitgangspunten vertaald naar een visie voor het jongerenwerk 
voor de jaren 2013-2016.  

We beschrijven op hoofdlijnen onze: 

1. Functies 

2. Methodiek 

3. Samenwerking 

4. Verantwoording 

5. Productenboek 
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1. Functies 

 
Ontmoeting en Recreatie  

We vinden het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. 
Deze ontmoetingsfunctie dient veel onderliggende doelen. Jongeren leren contact te 

leggen, ze leren samenwerken en ontwikkelen sociale vaardigheden. Tijdens deze 
ontmoetingsactiviteiten wordt door de jongerenwerker actief gezocht naar mogelijke vragen 
en initiatieven.  

Ondersteuning en Participatie  

Het jongerenwerk probeert vindplaatsgericht te inventariseren wat de wensen van jongeren 
zijn. Bij het inventariseren van wensen worden jeugdigen gestimuleerd zelf initiatieven te 
ondernemen. Deze eigen initiatieven zijn van agogisch belang omdat de doelgroep leert 

Jongerenwerk De Schoudermantel van 
activerende ondersteuning en participatie. Wanneer dat lukt, is er voor langere termijn een 
cultuur en sfeer neergezet waarbij jongeren weten dat er mogelijkheden zijn en waarin ze 
zich serieus genomen voelen.  

 

Preventie, voorlichting en Individuele begeleiding 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn voor het jongerenwerk de preventieve 
activiteiten heel belangrijk. Het kan dan gaan om jongeren vroegtijdig te waarschuwen voor 

 om 

vuurwerkvoorlichting. Er wordt telkens een actueel aanbod gerealiseerd op basis van 
vragen uit de samenleving, in samenwerking met scholen en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). Deze voorlichting kan zich richten op jongeren, maar ook op ouders.  
 

Naast de preventielessen is de individuele begeleiding een belangrijke functie van het 
jongerenwerk. Een individueel begeleidingstraject kan actief worden ingezet worden als 
onderdeel van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Op een aantal leefgebieden als 
bijvoorbeeld gezondheid, opleiding en werk kan de individuele begeleider laagdrempelige 

ondersteuning en hulp bieden voor -, tijdens   of na de reguliere hulpverlening. Een 

bepaalde periode loopt de begeleider .  

 

Ambulant en vindplaatsgericht werken  

Jongeren opzoeken op locaties waar ze zich bevinden en waar over ze gesproken wordt is 
essentieel voor het jongerenwerk. Het ambulante werk is de basis voor de contactlegging 
met en het vertrouwen winnen van jongeren. Daarnaast worden door de ambulant werker 
problemen en behoeften bij jongeren gesignaleerd en werkt hij/zij samen met verschillende 

partners en buurtbewoners om overlast aan te pakken.  

Signalering, ontwikkeling en werken in netwerken 

Het jongerenwerk onderhoudt voortdurend contacten met de doelgroep en zijn omgeving 
en signaleert op deze manier problematiek in de leef- en belevingswereld van jongeren. Dit 

is van belang voor de profilering van werk, het eigen beleid en het actualiseren van het 
aanbod. Naast ontwikkeling van de eigen producten streeft het jongerenwerk ernaar samen 
met andere relevante organisaties op basis van complementaire deskundigheden 
aanvullende producten te ontwikkelen. 
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2. Methodiek 

 
Vraaggericht, maar met een aanbod 

Traditioneel jongerenwerk is vooral aanbodgericht. De jongerenwerker bedenkt en 
organiseert activiteiten waar dan wel of geen jongeren op af komen. Hierdoor worden 
activiteiten soms slecht bezocht of is er weinig betrokkenheid van de jongeren. Het 
antwoord hierop is: vraaggericht werken. Vraaggericht werken is het organiseren van 

activiteiten waar jongeren om vragen en waar ze zelf in participeren.  

We hebben gemerkt dat alleen vraaggericht werken ook niet goed werkt. Vooral de jonge 

doelgroep (10  14 jaar) heeft een aanbod nodig om als voorbeeld te dienen voor eigen 
ideeën en activiteiten. De vraag van jongeren kan ook heel onderliggend zijn en vrijwel 
onzichtbaar. Een bepaald aanbod kan de latente vraag zichtbaar maken en verder 
ontwikkelen tot een concrete doelstelling van een individu of een groep. 

 

We gebruiken een aanbodgerichte activiteit als middel zodat jongeren wat eerder een 

vraag kunnen formuleren en zich een idee kunnen vormen. In dit proces is de 
jongerenwerker actief betrokken en geeft sturing aan dit proces. We noemen dit gestuurd 
vraaggericht werken. De behoefte van jongeren wordt in kaart gebracht waardoor 
persoonlijke groei, welzijn en ontwikkeling van talent kan worden bevorderd.  

 

Activerend en dialoog gestuurd 

Het jongerenwerk De Schoudermantel is een van de weinige organisaties in de gemeente 
Bunnik die zonder een bepaalde verplichting of dwang contact heeft met jongeren. Op 
school wordt ze verteld dat ze moeten leren, thuis moeten ze van hun ouders zich aan 
bepaalde regels houden en op straat mogen ze van de buurtbewoners en de politie geen 

overlast veroorzaken. Het jongerenwerk oordeelt in eerste instantie niet, maar probeert op 
een gelijkwaardig niveau contact te onderhouden met jongeren. Deze zienswijze loopt als 
een rode draad door ons werk. De dialoog aangaan met jongeren is belangrijk om te weten 
wat er speelt bij (groepen) jongeren. In dialoog met jongeren spreken we jongeren aan op 

hun eigen verantwoordelijkheid en proberen we ze positief te activeren.  

Door dialooggestuurd werken, activeert de jongerenwerker de jongeren en betrekt de buurt, 
ouders en politiek bij de belevingswereld van de jongeren. Veel misvattingen en 

vooroordelen kunnen weggenomen worden, door met elkaar in contact te komen en te 
blijven. 

Vrijwilligers opleiden en laten groeien in hun verantwoordelijkheid 

De Schoudermantel heeft al sinds het begin van haar bestaan een uitgebreid bestand van 
vrijwilligers. Zij helpen actief mee met de verschillende activiteiten die in De Schoudermantel 
georganiseerd worden. De Schoudermantel is een goede oefenplek voor de vrijwilligers om 
allerlei kennis en vaardigheden op te doen die nu en later van pas kunnen komen: hoe kun 

je iets organiseren of hoe kun je goed samenwerken?  

Vrijwilligers leren trapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheid te krijgen. Dit wordt 

afgestemd op zijn/haar ervaring, motivatie, leeftijd en kunnen. Zo kan de 10-jarige jongere 
beginnen bij de kinderinloop achter de bar en opgroeien tot teamleider bij de activiteiten. 
De ontwikkeling van de jongere staat centraal, waarbij het proces belangrijker is dan het 
resultaat.  

Spreekbuis zijn voor jongeren 

Belangrijk is dat alle jongeren in de gemeente Bunnik weten dat het jongerenwerk De 

Schoudermantel er voor hen is: om hun initiatieven ruimte te geven en hun geluid te laten 
horen. De jongerenwerker is de intermediair tussen de jongere en de Bunnikse samenleving.  
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Pedagogisch werken 

In de contacten met jongeren stelt de jongerenwerker zich voortdurend ten doel de horizon 
van het denken en handelen van jongeren te verbreden. Met als einddoel de jongeren te 
laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Karaktervorming vormt voor de 
jongerenwerker hierbij een voortdurend punt van aandacht waarbij hij een stimulerende, 

coachende en soms confronterende houding hanteert. Zelfwerkzaamheid, 
verantwoordelijkheid en participatie van de jongeren zijn hierbij steeds aanwezige 
elementen die voortdurende aandacht vragen. 

 

3. Samenwerking  
Het jongerenwerk functioneert als partner van de gemeente Bunnik waarbij beide opereren 

vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente Bunnik dient de voor haar belangrijke 
en ervaren problematiek met betrekking tot de jeugd aan het jongerenwerk 

kenbaar te maken. Het jongerenwerk vertaalt op basis van de specifieke deskundigheid de 
belangrijke zo nodig in concrete producten. Gemeente en jongerenwerk plegen 

regelmatig overleg en komen tot overeenstemming met betrekking tot concreet beoogde 
resultaten en de voorwaarden waaronder deze gerealiseerd en geëvalueerd worden. 

Het jongerenwerk zal nu en in de toekomst verbonden zijn met tal van organisaties in de 

gemeente. Hierbij is het pas opgerichte Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke 
partner. Het jongerenwerk zal hierin een preventieve en signalerende rol vervullen. 
Vooruitkijkend naar transitie van de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente, zal de rol van het 
jongerenwerk belangrijker worden.  

Naast de hulpverlening zoekt het jongerenwerk naar de juiste samenwerking met andere 
organisaties om de cultuurparticipatie en sportbeoefening door jongeren te versterken.  

 

4. Verantwoording 

De Stichting Jeugdwerk Bunnik (Jongerenwerk De Schoudermantel) verantwoordt zich op 
een eenvoudige, heldere en transparante wijze via een inhoudelijk en financieel jaarverslag. 
Beide jaarverslagen zijn voor iedere belangstellende beschikbaar via de website. 

 

5. Productenboek 

Deze Visie en het Jeugdbeleid van de gemeente Bunnik vormen de komende 4 jaar het 

kader voor onze producten die we beschrijven in een jaarlijks terugkerend productenboek. 
Producten worden, ongeacht hun looptijd, projectmatig opgezet en gerealiseerd. 
Kenmerkend voor een dergelijke aanpak is: 

 producten hebben een doelstelling en een te behalen resultaat; 

 producten hebben een vastgesteld tijdstraject;  

  per product zijn personele, financiële en materiële middelen benoemd; 

  tussentijds vindt schriftelijke 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 beogen vooraf benoemde specifieke effecten in de gemeenschap teweeg 
te brengen. 

In onze jaarverslagen verantwoorden we elk product met behulp van deze kenmerken. 


