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Opdrachtformulering Geldermalsen subsidiejaar 2018 
 

Mozaïek – subsidiejaar 2018 

A. Beleidsterrein(en) + indicatie van beschikbare middelen 

 

 

 

B. Probleem/Opgave 

Ondersteuning aan inwoners, jongeren en hun sociale omgeving bij het bieden van een gezonde en 

(pedagogisch) sociaal stabiele omgeving. Hierbij wordt onder andere ingezet op het versterken van de 

eigenkracht en zelfredzaamheid. 

C. Maatschappelijke effect 

Een globale ambitie/ de beoogde verandering in de maatschappelijke omgeving dan wel bij de 
beoogde doelgroep die  gemeente Geldermalsen op lange termijn wil bereiken: 

• Veiligheid, aantrekkelijkheid en eigenheid van de dorpen behouden en stimuleren. 
• Inwoners zijn betrokken bij elkaar. 
• Inwoners nemen deel aan werk of andere activiteiten (m.n. denken wij hier aan ouderen, 

mensen met een beperking of mensen met een psychisch 
      probleem). 
• Onze inwoners blijven vitaal en gezond  
• Het bevorderen van een zo gezond en zelfredzaam mogelijk leven 
• Een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen  

 
Aanvullend voor jeugd-jongerenwerk 

• Kinderen in Geldermalsen groeien op in een gezonde en pedagogisch en sociaal stabiele 
omgeving. 
• Het beroep op jeugdzorg neemt af. 

 
D. Doelgroepen 
• Sociaal cultureel werk: 0-100 jaar  

• Jeugd-jongeren werk: 12-23 jaar 

  

1. Sociaal cultureel werk 

2. Jeugd-jongerenwerk 

€ 86.699,43 

€ 77.066,02 
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E. Resultaat/prestatie 

Een aanwijsbare verandering cq. gerealiseerde baat bij cliënt(-groep) die een of meerdere 

diensten/producten teweegbrengt en daarmee bijdraagt aan de beleidsdoelstelling. Moet door 1 

organisatie gerealiseerd kunnen worden. 

 

Sociaal cultureel werk: 

• In 2018 is er in voorkomende gevallen 

een dialoogactiviteit  aangeboden en zo 

gewenst uitgevoerd.  

• In 2018 voelen bewonersgroepen die 

zich actief inzetten voor de 

leefgemeenschap zich ondersteund.  

• Pro-actieve bijdrage aan het sociaal 

Kernteam in signaleren, verbinden en 

doorgeleiden. 

• In 2018 zijn er o.b.v. signalen uit de 

samenleving meerdere initiatieven 

ontwikkeld om bewoners actief in te 

zetten voor de leefgemeenschap. 

• In 2018 zijn belemmeringen 

gesignaleerd en/of weggenomen. 

• In 2018 zijn er o.b.v. signalen uit de 

samenleving bemoeienissen van de 

opbouwwerkers met individuele 

bewoners. 

• In 2018 zijn er doorgeleidingen naar 

bestaande activiteiten geweest in de 

gemeente. 

• In 2018 zijn er door toedoen van de 

buurtwerker aantoonbaar (nieuwe) 

activiteiten georganiseerd door 

bewonersgroepen. 

Jeugd-jongerenwerk: 

• Op initiatief van de jongeren worden zij 

door Mozaiek ondersteund bij de 

inrichting van de leefomgeving. Hierbij 

wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 

van bestaande accommodaties. 

• Bijdrage aan gemeentelijke overleggen 

rondom leefbaarheid zoals het 

periodieke Jeugd en veiligheidsoverleg 

en het oud & nieuw overleg.  

• In 2018 worden groepen jongeren die in 

het Jeugd- en Veiligheidsoverleg 

worden besproken (overlastgevend 

/hinderlijk /niet-crimineel) structureel 

opgezocht en wordt actief ingespeeld.  

• In 2018 zijn op minimaal 2 momenten 

ouders en of professionals i.s.m. het 

kernteam geadviseerd en geïnformeerd 

m.b.t. actuele jongerenthema’s. 

• In 2018 zijn (proactief) signalen 

ingebracht in het kernteam. 

• In 2018 heeft Mozaïek een structurele 

werkrelatie met het onderwijs. 

• (Risico-)jongeren worden door de 

opbouwwerker gecoacht in het leren 

hanteren van hun problemen (eventueel 

in afstemming met het kernteam). 

 

F. Resultaatindicatoren 

Indicatoren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of en in hoeverre het gewenste resultaat 

daadwerkelijk geboekt is. 

1. Afstemming met Kernteam, deelname aan Jeugd en Veiligheidsoverleg en Oud en Nieuw 

overleg. 

2. In 2018 is tussen bewonersgroepen samenspraak georganiseerd ten behoeve van de 

leefbaarheid. 

3. Aantal (nieuwe en bestaande) bewonersgroepen dat zich inzet voor de leefgemeenschap, en 

waarbij Mozaïek een positieve bijdrage heeft kunnen leveren.   

4. Aantal individuele inwoners van Geldermalsen dat door Mozaïek ondersteund wordt bij het 

overwinnen van belemmeringen m.b.t. participatie aan de samenleving, en waarbij Mozaïek 

een positieve bijdrage heeft kunnen leveren. 

5. Aantal personen dat zich vrijwillig inzet voor andere individuele inwoners t.b.v. participatie en 

ontmoeting, en waarbij Mozaïek een positieve bijdrage heeft kunnen leveren.   

6. Mogelijke resultaatindicator: De opbouwwerker ondersteunt desgewenst de dorpsraden en 

wijkorganisaties, op basis van signalen uit de kernen en wijken. 
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7. Aantal personen dat door inspanningen van Mozaïek wordt doorgeleid naar bestaande 

activiteiten in de gemeente + soort hulpvragen, en waarbij Mozaïek een positieve bijdrage 

heeft kunnen leveren.   

8. Aantal jongeren/jongerengroepen dat ondersteund wordt in hun vrijetijdsbesteding en het 

organiseren van activiteiten voor en door jongeren, en waarbij Mozaïek een positieve bijdrage 

heeft kunnen leveren.   

9. Jongeren en  jongerengroepen die onder andere in het Jeugd- en Veiligheidsoverleg worden 

besproken (overlast gevend, hinderlijk, niet-crimineel) en met wie Mozaïek met regelmaat 

contact heeft, worden in 2018 structureel opgezocht. Tijdens deze momenten worden de 

jongeren geïnformeerd (en/of begeleid middels coaching trajecten) over zingevingsvragen 

en/of gezondheidsproblematiek. Mozaïek speelt hierbij actief in op signalen. 

10. Ouders en professionals zijn (zo nodig) in afstemming met het Kernteam geadviseerd en 

geïnformeerd m.b.t. voor jongeren en ouders actuele (jongeren)thema’s. 

11. Door Mozaïek wordt ingezet op een structurele werkrelatie met het onderwijs. 

12. Klanttevredenheid. 

 

G. Kwaliteitseisen en randvoorwaarden 

Toetsbare eisen en voorwaarden die aan de kwaliteit van het product gesteld worden. 

• Ieder half jaar wordt door Mozaïek een halfjaarrapportage aangeleverd, op basis waarvan een 

gesprek plaats vindt en de resultaten besproken. Aan de hand daarvan worden zo nodig de 

prestatieafspraken bijgesteld.  

• Verbindingen leggen (bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers) 

• Participeren in overleggen/deelname aan netwerken 

• Signalerende functie 

• O.b.v. signalen trends ophalen en inspelen op problematiek 

• Vraaggericht en outreachend werken 

• De werkwijze van Mozaïek levert een bijdrage aan en sluit aan bij de transformatie van de 

jeugdzorg en Wmo. 

 

H. Klanttevredenheid 

Afspraak: nog nader te bepalen.   
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Voorwoord Jongerenwerk 
 

Het jongerenwerk voorkomt dat jongeren in dure hulpverleningstrajecten terecht komen. Investeren in 
jongerenwerk is investeren in preventie. Hierdoor wordt de samenleving behoedt voor onnodig hoge 
kosten voor zorg, politie en justitie. Ter illustratie: Twee dagen jeugddetentie voor één jongere kost 
ongeveer net zo veel als een jaar lang jongerenwerk voor één jongere. 

De jongerenwerker is de enige professional op straat die geen handhavende taak heeft. Hierdoor 
vormt de jongerenwerker een onderdeel van de leefwereld van jongeren. Door aanwezig te zijn op de 
plaatsen waar jongeren hun vrije tijd door brengen, ziet het jongerenwerk snel waar jongeren tegen 
problemen aanlopen. Hierdoor kan men vroegtijdig inspelen op signalen, de juiste partijen erbij 
betrekken en (samen met de jongeren) probleemoplossend te werk gaan. 

Het jongerenwerk maakt gebruik van de inzet van preventieve activiteiten, (persoonlijke) 
ondersteuning en het betrekken van jongeren bij participatietrajecten. Het jongerenwerk versterkt de 
jongeren, wijst ze op hun capaciteiten, kweekt zelfvertrouwen, laat jongeren hun eigen netwerk 
vergroten, kortom: zet jongeren in hun eigen kracht. 

Het jongerenwerk zelf heeft een groot netwerk. Dit bestaat niet alleen uit jongeren, maar ook uit 
hulpverleningsinstanties, scholen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, politie en 
ouders. Door het grote netwerk van het jongerenwerk is er altijd een mogelijkheid om iets voor 
jongeren te kunnen betekenen. De ene keer d.m.v. doorgeleiding, de andere keer door het geven van 
informatie en advies, of door jongeren te betrekken bij activiteiten. 

Naast het voorkomen van dure zorg kan het jongerenwerk ook iets betekenen voor jongeren die in het 
verleden al veel zorg hebben gehad. Jongeren die al meerdere malen met hulpverlening in aanraking 
zijn geweest worden vaak “hulpverleningsmoe”. Hierdoor worden zij niet meer bereikt door de 
hulpverlening. Maar deze jongeren zitten wel met problemen en zullen de samenleving vroeg of laat 
op kosten jagen. Zijn het geen zorgkosten, dan wel kosten voor politie en justitie. Uit de praktijk blijkt 
dat het jongerenwerk deze jongeren nog wel bereikt en dat zij wel open staan voor een begeleiding 
door een jongerenwerker.  

Mocht het jongerenwerk de jongeren niet zelf op weg kunnen helpen is doorgeleiding naar het Team 
Sociaal mogelijk. De lijnen van het jongerenwerk naar het Team Sociaal zijn kort. 
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Doelgroep en resultaatbeschrijving 
 
 

Opdracht 2018  

Naam product Jeugd- en Jongerenwerk 

  

1. Samenwerking en afstemming 

  
 

Kern van de Opdracht  De jongerenwerkers leveren een actieve bijdrage aan 
gemeentelijke overleggen rondom leefbaarheid. 
Specifiek zal er ingezet worden op het afstemmen met het 
kernteam, jeugd- en veiligheidsoverleg en het oud & nieuw 
overleg. 

Aanbod/aanpak Mozaïek  Het jongerenwerk neemt structureel deel aan het jeugd- en 
veiligheidsoverleg. 

 Het jongerenwerk neemt structureel deel aan het Ramadan 
overleg. 

 Informeren van partners in de gemeente ter voorkoming van 
overlast waar jongeren bij betrokken zijn.  

 Het jongerenwerk neemt structureel deel aan het aan het oud 
& nieuw overleg. 

 Het jongerenwerk onderhoud contact met het kernteam over 
individuele casuïstiek en jongeren gerelateerde thema’s. 

 Het jongerenwerk steekt in op het adviseren of informeren van 

ouders en of professionals i.s.m. het kernteam m.b.t. actuele 

jongerenthema’s. 

Gebied en/of doelgroep  Jongeren in de gemeente Geldermalsen in de leeftijd van 12 
t/m 23 jaar.  

Beoogd resultaat  Het op minimaal 2 momenten adviseren of informeren van 

ouders en of professionals i.s.m. het kernteam m.b.t. actuele 

jongerenthema’s. 

 Het kernteam is geinformeerd over lopende signalen en 

casuistiek  

 Deelname aan het jeugd- en veiligheidsoverleg. 

 Deelname aan het oud & nieuw overleg. 

 In 2018 zijn (proactief) signalen ingebracht in het kernteam. 

 Professionals en ouders zijn toegerust om problemen bij het 

opgroeien/opvoeden het hoofd te bieden. 

  
 

2. Ambulant jongerenwerk 

 
 

 

Kern van de opdracht  De ambulant jongerenwerkers zoekt jongeren in hun vrije tijd 
op, op de plekken waar ze zijn en gaat met hen in gesprek. Zo 
weet de jongerenwerker wat onder de jeugd leeft als het gaat 
om woonomgeving, vrijetijdsbesteding en gezondheidsgedrag. 
Hij levert op preventie gerichte ondersteuning aan jongeren 
met problemen en ondersteunt ouders die problemen hebben 
met opvoeden. 

 Op straat en op andere vindplaatsen contact leggen met 
(groepen) jongeren. 

 Geven van laagdrempelige informatie en advies.  

 Signaleren van wensen, problemen en ambities onder 
jongeren. 

 Netwerken onderhouden die tot doel hebben afstemming en 
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samenwerking tussen instellingen en/of organisaties te 
realiseren bij het leveren van hulp en zorg aan jongeren. 

Aanbod/aanpak Mozaïek  Twee dagdelen per week aanwezig zijn op straat of 
vindplaatsen in de gemeente Geldermalsen (outreachend 
werken) 

 Periodiek bezoeken van vindplaatsen waar jongeren elkaar 
ontmoeten.  

 Proactief contact zoeken met jongeren op vindplekken.  

 Het bieden van een luisterend oor. Door met jongeren in 
gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals 
school, vrijetijdsbesteding, thuissituatie, middelengebruik, 
gedrag, relaties en groepsdruk.  

 Jongeren toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten.  

 Jongeren stimuleren om zich in te zetten voor verbetering van 
hun persoonlijk welzijn, (on)gezond gedrag, hun leefomgeving 
en/of vrijetijdsbesteding.  

 Jongeren verbinden met opleiding en werk, thuis en gezin, 
relatie, zinvolle vrijetijdsbesteding en waar nodig toeleiden 
naar zorg of hulp. 

 Vroeg signalering van risicogedrag bij jongeren en deze 
signalen delen met netwerkpartners.  

 Werken aan bewustwording bij jongeren die risicogedrag 
vertonen en hen stimuleren de risico’s terug te dringen. 

 Doorverwijzen van gemotiveerde risicojongeren naar 
netwerkpartners.  

 Fungeren als schakel tussen de leefwereld van jongeren en 
de wereld van volwassenen en instanties.  

Gebied en/of doelgroep  Jongeren (12-23 jaar) en opvoeders in alle kernen van de 
gemeente Geldermalsen met de focus op Geldermalsen, 
Meteren en Beesd. 

Beoogd resultaat  (Risico)jongeren zijn in beeld.  

 Groepen jongeren die in het Jeugd- en Veiligheidsoverleg 
worden besproken (overlastgevend /hinderlijk /niet-crimineel) 
zijn structureel opgezocht en er is aantoonbaar op ingespeeld. 

 Het is bekend wat er onder de jeugd speelt en wat ambities, 
vragen en problemen van jongeren zijn. 

 Problemen en risicogedrag van jongeren zijn in een vroeg 
stadium gesignaleerd. 

 Vermindering van overlast en toename van veiligheid en 
leefbaarheid in de wijken. 

 Jongeren kunnen ergens terecht met vragen over 
uiteenlopende onderwerpen en zijn op een laagdrempelige 
manier geïnformeerd. 

 Jongeren en ouders zijn toegerust om problemen bij het 
opgroeien/opvoeden het hoofd te bieden. 

 Jongeren met problemen zijn effectief doorgeleid naar de juiste 
steun en hulp. 

 
 
 
 

 

3. Ondersteuning 

  

Kern van de Opdracht  Per individuele jongere wordt een kortdurend begeleiding 
geleverd, nadat geconcludeerd is door het Kernteam dat 
ondersteuning door het jongerenwerk een meerwaarde kan 
bieden bij die specifieke casus.  
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 Individuele jongeren worden persoonlijk begeleid bij het werken 
aan oplossingen voor hun ondersteuningsvragen.  

 Individuele jongeren worden ondersteund bij het behartigen 
van hun persoonlijke belangen richting ouders/opvoeders en 
instellingen. 

 Per jongere wordt gestreefd naar een kortdurende inzet, tenzij 
met de opdrachtgever anders overeengekomen is. 

Aanbod/aanpak Mozaïek  Het jongerenwerk haalt casuïstiek op bij het Kernteam, en 
begeleid de jongeren kortdurend. 

 Jongere en jongerencoach/ begeleider bepalen gezamenlijk 
de doelen, die worden beschreven in een intakeverslag.  

 Begeleider/Coach legt contact met de diverse professionals 
die bij de jongere betrokken zijn. 

 Het jongerenwerk legt verbindingen tussen jongere en 
netwerkpartners. 

 Jongere werkt aan zijn/haar doelen, de begeleider /coach 
ondersteunt hierbij waar nodig. 

 Er zit een duidelijke afbouw in de begeleiding. 

 Regelmatig voortgangsoverleg tussen begeleider/coach en 
andere betrokken netwerkpartners (zoals b.v. Kernteam). 

Gebied en/of doelgroep  Jongeren in de gemeente Geldermalsen in de leeftijd van 12 
t/m 23 jaar.  

Beoogd resultaat  (Risico-)jongeren worden door de jongerenwerker 
ondersteund in het leren hanteren van hun problemen 
(eventueel in afstemming met het kernteam). 

 Zware hulpverlening is voorkomen. 

 Jongere heeft zijn/haar doelen bereikt. 

 Individuele inwoners van Geldermalsen zijn door Mozaïek 
ondersteund bij het overwinnen van belemmeringen m.b.t. 
participatie in de samenleving. 

 Het jongerenwerk sluit aan bij de transitie jeugdzorg en WMO. 

  
 

4. Jongerenparticipatie 

  

Kern van de Opdracht  Jongeren doen mee in en denken mee over hun eigen 
leefomgeving. 

 Signaleren van ontwikkelingen die de leefbaarheid in de 
gemeente beïnvloeden en jongeren betrekken bij mogelijke 
oplossingen. 

Aanbod/aanpak Mozaïek  Het jongerenwerk speelt in op actuele ontwikkelingen en 
stimuleert jongeren mee te denken en te doen in hun eigen 
leefomgeving.  

 Het jongerenwerk voorziet in informatie, advies en voorlichting 
over zaken die relevant zijn voor jongeren. Daarnaast 
signaleert het jongerenwerk wat er onder de jeugd speelt en 
wat hun ambities, vragen en problemen zijn. Waar nodig 
verwijst het jongerenwerk naar passende activiteiten, 
onderwijs, werk, zorg of hulp en zoekt zij samenwerking met 
partners binnen de Kernteams.  

 Het jongerenwerk werkt preventief, vraaggericht en 
outreachend. Zij zoekt jongeren in hun vrije tijd op de plekken 
waar ze zijn en gaat met hen in gesprek, bijvoorbeeld op straat 
(outreachend). Door vroegtijdig contacten te leggen met een 
jongere, kan worden voorkomen dat hij of zij later in een 
hulpverleningstraject terecht komt. Daarnaast kan door de inzet 
van het jongerenwerk voorkomen worden dat jongeren die in 
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het verleden met hulpverlening te maken hebben gehad, 
opnieuw in de hulpverlening terecht komen.  

 Jongeren stimuleren om zich in te zetten voor verbetering van 
hun persoonlijk welzijn, hun leefomgeving en/of 
vrijetijdsbesteding.  

 Bij het ontbreken van passend activiteitenaanbod worden 
jongeren geadviseerd, samen met anderen, activiteiten en/of 
programma te initiëren. 

 Op initiatief van de jongeren worden zij door Mozaiek 
ondersteund bij de inrichting van de leefomgeving. Hierbij 
wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande 
accommodaties. 

Gebied en/of doelgroep  Jongeren in de gemeente Geldermalsen in de leeftijd van 12 
t/m 23 jaar.  

Beoogd resultaat  Jongeren/jongerengroepen zijn door Mozaïek ondersteund in 

hun vrijetijdsbesteding, en bij het organiseren van activiteiten 

voor en door jongeren. 

 Jongeren zetten zich vrijwillig in voor andere inwoners t.b.v. 

participatie en ontmoeting, hierbij ondersteund door Mozaïek.  

  
 

5.  Onderwijs 

  

Kern van de Opdracht  VO School gebruiken als vindplaats. 

Aanbod/aanpak Mozaïek  Een of twee keer per week bezoeken van pauzes op school. Dit in 
afstemming met de gemeente. 

 VO School gebruiken als vindplaats. 

 Het bieden van een luisterend oor. Door met jongeren in 
gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals 
school, vrijetijdsbesteding, thuissituatie, middelengebruik, 
gedrag, relaties en groepsdruk. 

 Fungeren als schakel tussen de leefwereld van jongeren en 
de wereld van volwassenen en instanties. 

 Docenten en ouders worden geïnformeerd over onderwerpen 
met betrekking tot opgroeien/opvoeden. 

Gebied en/of doelgroep  Jongeren die zich bevinden op de Lingeborgh.  

 Docenten en ouders verbonden aan de Lingeborgh. 

Beoogd resultaat  In 2018 heeft Mozaïek een structurele werkrelatie met het 

onderwijs. 
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Hoofdstuk 1: Samenwerking en afstemming 

 
1.1: Samenwerking en afstemming 
De jongerenwerkers leveren een actieve bijdrage aan gemeentelijke overleggen rondom leefbaarheid. 
Sommige jongeren hebben veel problemen. De aanpak hiervan kan door verschillende sectoren 
lopen, waardoor een integrale benadering wenselijk is. Rekening houden met de leefwereld van de 
jongeren, vraagt van de jongerenwerker om integraal te werken en andere partijen te betrekken bij het 
jongerenwerk. Jongerenwerkers treden hierbij op als verbindende schakel tussen de leefwereld en 
belevingswereld van de jongeren en andere betrokken partijen. Hierdoor kunnen signalen voortijdig 
opgepakt (vroeg signalering) en gedeeld worden met partners. 
Dit vergroot de preventieve insteek en voorkomt duurdere inzet.  
 
1.1.1:  Voortgang algemeen  
Fusie gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Herwijnen 

De periode waarin de gemeente bezig was met de fusie waren ambtenaren minder toegankelijk. Er 
was veel onduidelijkheid en onzekerheid zowel bij de ambtenaren als bij het jongerenwerk. Voorheen 
had het jongerenwerk regelmatig contact met de beleidsambtenaar over de gang van zaken. Dit 
contact werd verstoord door ziekte en geen vervangend ambtenaar. Het jongerenwerk miste hierin het 
overleggen van mogelijkheden en het terugkoppelen van ontwikkelingen. 
Daarnaast is er een periode geweest waarin het jongerenwerk helemaal geen aanspreekpunt heeft 
gehad.  
Het jongerenwerk heeft daarom regelmatig contact gehad met de ambtenaar van Veiligheid om alsnog 
een directe lijn te hebben met de gemeente. 
 

Jeugd en veiligheid overleg (2018) 
Het afgelopen half jaar heeft het jongerenwerk vier keer een Jeugd en Veiligheidsoverleg (sinds 2019 
Casusnetwerkoverleg) bijgewoond. Tijdens het Jeugd en Veiligheid overleg wordt casuïstiek gedeeld 

met netwerkpartners die ook werkzaam zijn met jongeren. Ook ontmoetingsplekken worden 
besproken aan de hand van signalen en overlast meldingen. Het jongerenwerk neemt de signalen en 
de (overlast) meldingen mee in het werk op school en/of straat. Door de jongeren op de hoogte te 
brengen van de overlastmeldingen kan erger voorkomen worden. Het jongerenwerk heeft hierin een 
communicatie rol tussen gemeente, politie en de jongeren. Vaak zijn jongeren zich er niet van bewust 
dat hun gedrag als overlast wordt ervaren. Omdat het jongerenwerk naast de jongeren staat en er 
voor hen is wordt de waarschuwing/ mededeling niet als aanvallend ervaren en waarderen de 
jongeren het dat zij erop gewezen worden in plaats van onmiddellijk beboet of gestraft. 

Het laatste kwartaal van 2018 zijn twee Jeugd en Veiligheid overleggen geannuleerd. Voor de twee 
geannuleerde overleggen heeft het jongerenwerk i.v.m. continuïteit twee nieuwe overleggen 

geïnitieerd. Dit om de continuïteit van het bespreken van de jongerengroep en meldingen aangaande 
jongeren aan te houden. Helaas werd het daaropvolgende overleg ook geannuleerd en werd de continuïteit 
onderbroken. Het jongerenwerk ervaart dit als een gemis omdat signalen niet tijdig doorkomen en hierdoor 
niet vroegtijdig opgepakt kunnen worden.  

Casusnetwerkoverleg (2019) 
Sinds de fusie heeft het Jeugd en veiligheid overleg plaats gemaakt voor een nieuw overleg namelijk het 
Casusnetwerkoverleg. De bedoeling van het overleg is individuele casuïstiek bespreken maar tot op heden 
wordt de agenda gevuld met overlast meldingen. Omdat er binnen de gemeente verschillende dingen 
veranderen i.v.m. de fusie is er  ook een nieuwe samenstelling van het team. Zo zijn de jeugdwerkers uit 
Herwijnen Connectedtojeugd aangesloten en hebben verschillinde functies een andere ambtenaar. De fusie 
met gemeente Herwijnen en gemeente Neerijnen heeft zijn effect op het overleg omdat één ieder een eigen 
werkwijze heeft. Gemeente West Betuwe is zoekende naar de juist invulling van het overleg en welke 
professional wel en niet aansluit. Dit leidt tot een minder effectief overleg omdat iedereen zijn rol binnen het 
overleg moet krijgen en er niet direct gewerkt kan worden aan casuïstiek, overlast meldingen of 
zorgmeldingen. 

Omdat het JOP beleid on hold staat wordt er geen ruimte geboden voor een structurele oplossing. Jongeren 
worden, na overlastmeldingen, weggestuurd van plek naar plek. Zowel het jongerenwerk als politie geeft aan 
dat dit weinig oplost, in ieder geval niet op langer termijn. 
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Het jongerenwerk ervaart het Casusnetwerkoverleg als waardevol en hecht hier ook meerwaarde aan. Dit 
omdat verschillende professionals, welke werken met de doelgroep jongeren, samen kunnen sparren en  
signalen sneller opgepakt kunnen worden. Het jongerenwerk zou graag in het overleg de meldingen omtrent 
overlast van jongerengroepen willen bespreken en hierop een integrale aanpak maken in samenwerking met 
andere professionals.  

Daarnaast is het drugsgebruik onder jongeren een groot probleem en staat deze vermeld in het 
coalitieakkoord. Het Casusnetwerkoverleg is een geschikte plek met de juiste personen aan tafel om samen een 
integrale aanpak te  maken op het drugs gebruik.  

Naast het overleg houdt het jongerenwerk korte lijnen met de deelnemers van het overleg zoals de 
politie, Iriszorg. 
 
Team Sociaal 
Sinds de fusie is het Team Sociaal in het leven geroepen, zij zijn voor de ondersteuning en advies van 
gezinnen en jeugdigen.  
In het verleden had het jongerenwerk goed contact met het Kernteam en wisten het jongerenwerk 
en het team elkaar snel te vinden. Deze samenwerking heeft een herstart nodig omdat ook in dit 
team nieuwe ambtenaren zijn gekomen. Het jongerenwerk heeft verschillende pogingen gedaan 
voor een kennismaking maar wordt eerst telefonisch te woord gestaan om te kijken of kennismaking 
nodig is. Het jongerenwerk streeft ernaar weer een goede samenwerking tussen beide partijen te 
bewerkstelligen.  
 
Kennismaking gebiedsmakelaar 
Per 1 januari 2019 heeft de gemeente gebiedsmakelaren. Het jongerenwerk heeft in het werk met 
twee gebiedsmakelaars te maken. Omdat zij een grote rol gaan spelen in de leefbaarheid van alle 
kernen is een goede samenwerking tussen Mozaïek en de gebiedsmakelaars van groot belang. 
Het jongerenwerk heeft samen met het opbouwwerk de gebiedsmakelaars, uit de gebieden waar 
Mozaïek werkzaam is namelijk, Beesd, Meteren, Geldermalsen en op afroep bij de aangrenzende 
dorpen, uitgenodigd voor kennismaking. Het jongerenwerk ontving de gebiedsmakelaars in het 
Rivierenhuis aan de Badweg waar Mozaïek zijn kantoor heeft. 
Er werden tijdens de kennismaking direct bruggen geslagen naar het werkveld en er zijn acties 
gepland en uitgevoerd. Zo heeft het jongerenwerk samen met de gebiedsmakelaar van Beesd en het 
Klokhuis gekeken naar Wi-Fi rondom het Klokhuis voor de jongeren en een picknick tafel. Deze 
wensen en behoefte hadden de jongeren benoemd tijdens de afspraak met oud Burgemeester en 
oud Wethouder n.a.v. de buurt barbecue op burendag in 2018. Het streven is voor de zomer een 
picknick tafel te plaatsen waar zowel de jeugd als ouders van de peuterspeelzaal gebruik van kunnen 
maken. 
Ook wil de gebiedsmakelaar van Beesd kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe “JOP” voor 
jongeren die elkaar ontmoeten bij de brug aan de Veerweg. Het jongerenwerk heeft contact met de 
doelgroep en zal deze betrekken wanneer er duidelijkheid is omtrent de mogelijkheden. 
Ook heeft het jongerenwerk een eerder ingeslagen traject rondom een ontmoetingsplek in Deil voor 
jongeren uitgelegd aan de gebiedsmakelaar. Het jongerenwerk heeft in het verleden samen met de 
dorpsraad en de opbouwwerker van Mozaïek een avond gepland waarop jongeren hun wensen 
mochten uitspreken. Jongeren uit Deil gaven aan een ontmoetingsplek te willen hebben op 
particulier terrein van een bewoner uit Deil. Er zijn deze avond acties uitgezet maar, niet verder 
uitgevoerd. Dit traject ligt echter stil omdat het op dit moment geen prioriteit heeft bij de jongeren. 
Het jongerenwerk heeft regelmatig contact met de jongeren en zij weten het jongerenwerk te vinden 
wanneer zij het traject weer willen oppakken. 
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Verkiezingen West Betuwe 
Op 21 november werden de verkiezingen in de nieuwe gemeente 
West Betuwe gehouden. Het jongerenwerk heeft verschillende 
acties uitgezet om jongeren te betrekken en te informeren over de 
verkiezingen. Het is belangrijk dat jongeren stemmen want op dat 
moment kunnen jongeren invloed uitoefenen op wat zij belangrijk 
vinden. Daarnaast raken ze meer betrokken bij hun gemeente. 
Alle politieke partijen uit West Betuwe werden door het 
jongerenwerk uitgenodigd om een korte pitch op te nemen op video 
waarin de partijen hun standpunt en toekomst visie voor de 
jongeren in West Betuwe konden verkondigen.  Acht van de tien 
partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid en hebben 
een pitch opgenomen. De pitch werden één week voor de stem dag  
op 21 november op facebook en Instagram geplaats. Deze werden 
onderling gedeeld en geplaatst op andere facebookaccounts. De 
acht filmpjes werden samen  ruim 1000 keer bekeken en 50 keer 
gedeeld. De jongeren gaven aan nu meer te snappen van wat 
politiek inhoud en wat de politieke partijen doen en willen in de 
gemeente.  Het bracht de jongeren zelfs aan het denken hoe drugsgebruik eventueel tegen is te 
gaan. Zij kwamen met ideeën als voorlichting over drugs en weerbaar zijn en nee leren zeggen. 
Het jongerenwerk bezocht verschillende debat avonden en deelde de speerpunten en stellingen via 
social media met de jongeren. Zo werden de jongeren op de hoogte gebracht en geïnformeerd over 
de onderwerpen die spelen binnen de partijen/ gemeente.  

          
               
Daarnaast hield het jongerenwerk de jongeren op de hoogte van de verkiezingen door (krant) 
artikelen online te delen. 
Ook kreeg het jongerenwerk verschillende vragen van jongeren op wie zij moesten stemmen. Het 
jongerenwerk verwees de jongeren naar de stemwijzer en de gemaakte video’s met de politieke 
pitch. Daarbij deelde het jongerenwerk via social media de tijden en plaatsen van de stembureaus en 
de rijdende stembus om de jongeren wegwijs te maken.  
Het jongerenwerk is samen met een aantal jongeren naar het stembureau geweest om hen de eerste 
keer te begeleiden. Het jongerenwerk nam hierin een neutrale rol en heeft geen invloed uitgeoefend 
op de stemkeuze van de jongeren. 
 
Nieuwe Burgemeester 
Het jongerenwerk is op de kennismakingavond van de nieuwe burgemeester H. Keereweer geweest. 
Het jongerenwerk heeft een foto van de burgemeester en de aanwezige jongerenwerker online 
geplaats. Jongeren konden op deze manier “online” kennis maken met de nieuwe burgemeester.  
Het jongerenwerk kreeg verschillende reacties van de jongeren en de vraag of zij hem ook konden 
ontmoeten. De burgemeester stelde zelf voor om een kennismakingsavond te organiseren voor 
jeugd. Hier zijn nog geen stappen voor ondernomen, het thema leeft nu minder onder de jeugd. In de 
toekomst is een kennismaking tussen jongeren en de burgemeester nog steeds een goed idee. 
Omdat de huidige Burgemeester een interim is moet er gekeken worden wanneer en met wie, de 
huidige of de nieuwe burgemeester, de kennismaking het meest effectief is.  
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Insta post, 
Kennismaking nieuwe Burgermeester. 

 
 
 
LACO activiteiten centrum 
Vanuit politie en gemeente werden overlast signalen rondom het LACO activiteiten centrum  gemeld. 
Het jongerenwerk heeft de locatie bezocht en is in gesprek gegaan met een medewerker van het 
LACO. Zij gaf aan verschillende jongeren met een auto op de parkeerplaats te treffen. Zij vermoedde 
dat de jongeren gebruik maken van de Wi-Fi. Het jongerenwerk heeft aangeraden de Wi-Fi op de 
avond af te sluiten wanneer zij de aanwezigheid van de jongeren als overlast ervaren. De 
medewerker gaf aan dat de jongeren goed aanspreekbaar zijn maar voor sommige 
mensen/medewerkers als spannend ervaren worden. Onbekend maakt onbemind. 
 
Kranten 
Het jongerenwerk wordt vaker benaderd door de krant. Er is meer aandacht voor jongeren, de 
drugsproblematiek en ontmoetingsplekken. Het probleem rondom de doelgroep jongeren en 
drugsgebruik is op het moment negatief maar dat deze onder de aandacht wordt gebracht is positief, 
zeker wanneer dit wordt opgepakt door de raad en hier een aanpak op wordt gemaakt.  
 
Het jongerenwerk bemiddelt tussen jongeren en journalisten en staat deze zelf ook te woord. 
 
 
1.1.2: Prestatie indicatoren en Teltabellen  

Prestatie-indicator 
(2018) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

     kwartaal 4 
( nov, dec, jan) 

Aantal bijgewoonde 
overleggen jeugd en 
veiligheid 

2 
 

2 0 1 

Aantal bijgewoonde 
overleggen oud & nieuw 

1 0 0 1 

Aantal overige 
bijgewoonde overleggen  

6 0 1 2 

Aantal besproken 
jongeren of 
jongerengroepen 

9 10 5 3 

Aantal (preventieve) 
activiteiten voortkomend 
uit een overleg ( voor 

3 2 6 4 
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jongeren, ouders, 
professionals) 

Aantal 
samenwerkingspartners 

7 7 8 8 

Prestatie-indicator 
(2019) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

     kwartaal 4 
( nov, dec, jan) 

Aantal bijgewoonde 
overleggen jeugd en 
veiligheid 

3 
 

   

Aantal bijgewoonde 
overleggen oud & nieuw 

0    

Aantal overige 
bijgewoonde overleggen  

2    

Aantal besproken 
jongeren of 
jongerengroepen 

5    

Aantal (preventieve) 
activiteiten voortkomend 
uit een overleg ( voor 
jongeren, ouders, 
professionals) 

3    

Aantal 
samenwerkingspartners 

7    
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1.1.3: Toelichting op (afwijkingen) prestaties 
- Er zijn twee Jeugd en veiligheid overleggen geannuleerd. Hierdoor zijn er maar vier JVO’s geweest. 
Door verschillende transities binnen het werkveld heeft de Politie minder mogelijkheden qua inzet en 
het bijwonen van overlegmomenten, ook de gemeente zelf zit midden in een fusie wat betekent dat er 
verschillende wisselingen qua functies zijn. 
 
- Het jongerenwerk heeft één Jeugd en Veiligheid overleg zelf, als alternatief, georganiseerd. Omdat 
gemeente en politie niet op hetzelfde moment konden zijn er twee vervangende momenten voor één 
geannuleerd overleg gepland. 
Daarnaast hebben de jongerenwerkers vinger aan de pols momenten gehad met verschillende 
organisaties die zij anders binnen het JVO zien. Op deze wijze heeft het jongerenwerk toch proactief 
signalen in kunnen brengen bij de diverse netwerkpartners.  
 
1.1.4: Aandachtspunten  (signalen) 
- De prioriteit om jongeren in gesprek te brengen met de gemeente is bij beide partijen op een lager 
pitje komen te staan. Dit komt omdat de fusie binnen de gemeente veel tijd een aandacht eist en het 
onderwerp ‘JOP’ wat de jongeren aangaat op ‘on hold’ staat. Het is belangrijk dat gemeente en 
jongeren in gesprek gaan met elkaar zodat er duidelijkheid ontstaat wat de wens is van de jongeren 
en de verwachtingen  van de gemeente.  
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Hoofdstuk 2: Ambulant jongerenwerk 
 
2.1 Ambulant jongerenwerk 
De ambulant jongerenwerker bezoekt jongeren op plekken waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Er 
wordt proactief contact gelegd met (groepen) jongeren op straat. Het doel hiervan is het voorkomen 
van problemen (preventie). De jongerenwerker is een vast gezicht op straat, kent jongeren, en 
jongeren kennen de jongerenwerker. Hij is een vast onderdeel van het dagelijks leven van jongeren. 
Hierdoor is er een basis van wederzijds respect ontstaan. De jongerenwerker toont interesse in 
jongeren, of het nu wel of niet goed met hen gaat. Een handhavende taak heeft de jongerenwerker 
niet, waardoor jongeren hem niet als bedreigend ervaren. Hij biedt een luisterend oor en vertelt niet 
zomaar alles wat hij hoort door aan anderen. Jongeren weten dit en nemen de jongerenwerker 
regelmatig in vertrouwen als ze met vragen zitten. Hierdoor heeft de jongerenwerker een unieke kijk 
op groepen jongeren, die geen enkele andere professional heeft.  
 
De jongerenwerker heeft extra aandacht voor kwetsbare (groepen) jongeren; zij die om wat voor reden 
dan ook niet optimaal meedraaien in onze maatschappij. Bij deze jongeren wordt actiever een vinger 
aan de pols gehouden dan bij reguliere jeugd. Hen wordt duidelijk gemaakt dat de jongerenwerker 
beschikt over een groot netwerk en hierdoor de weg weet naar vele instanties. Wanneer de drempel 
om hulp te vragen voor een individuele jongere te hoog is, dan durft deze hem vaak wel te nemen 
samen met de jongerenwerker. Dit gebeurt nooit van de ene op de andere dag. Het is een proces van 
de lange adem. Voor de jongerenwerker is het proces vaak minstens zo belangrijk als het doel. Want 
tijdens het proces worden jongeren zo veel mogelijk in hun eigen kracht gezet en gestimuleerd om zelf 
iets aan hun problemen te doen.  
 
Uiteraard kan een jongerenwerker niet alle problemen voorkomen, hij heeft immers alleen maar 
moreel gezag. Als jongeren zijn tips niet opvolgen dan staan daar geen directe consequenties 
tegenover. Maar juist hierdoor voelen jongeren zich op hun gemak. En signaleert de jongerenwerker 
veel zaken die leven bij de jeugd. Deze ‘vroeg signalering’ is ook een belangrijke taak van de 
jongerenwerker. Zo signaleert de jongerenwerker bijvoorbeeld potentiële jeugdoverlast van groepen 
jongeren vaak al voordat de buurt begint te klagen bij instanties. Door hier direct op te anticiperen 
wordt jeugdoverlast voorkomen. Ook wanneer er sprake is van risicogedrag of individuele problemen 
dan wordt hier in een vroegtijdig stadium aandacht voor gevraagd en actie op ondernomen.  
 
Tijdens de gesprekken met jongeren houdt de jongerenwerker de jeugd een spiegel voor. Hij laat hen 
nadenken over hoe anderen tegen hen aankijken. Ook schetst hij eventuele gevolgen van bepaalde 
gedragingen. Hierdoor worden jongeren aan het denken gezet. De jongerenwerker maakt hierbij 
gebruik van het natuurlijke groepsproces. In de groep wordt positief gedrag door de jongerenwerker 
gecomplimenteerd. Bij negatief gedrag wordt de mening van de andere groepsleden gevraagd, 
waarbij degene met positief gedrag worden gestimuleerd om zich te laten horen.  
Naast de contacten met jongeren, zijn er ook contacten met de ouders. In een aantal gevallen zoeken 
ouders van, bij het jongerenwerk bekende jongeren, de jongerenwerker op met vragen over hun 
kind(eren). Deze vragen zijn veelal gericht op opvoedingsondersteuning, maar betreffen ook vragen 
over o.a. sport, school of werk. 
Vaak is de vraag van een ouder of een jongerenwerker niet eens met hun kind wil praten, ze merken 
dat het jongerenwerk van (positieve) invloed is op de jongere. Ook ouders van jongeren die niet 
bekend zijn bij het jongerenwerk leggen weleens een vraag neer bij het jongerenwerk. Dit komt echter 
minder voor. Daarnaast zijn er ouders die hulp aanbieden bij het organiseren van activiteiten voor 
jongeren en daarom contact zoeken met het jongerenwerk.  
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2.1.1:  Voortgang algemeen  

Social media 
Gedurende de winter heeft het jongerenwerk meer contact gehad met jongeren via social 
media. Omdat zij minder zichtbaar en/of aanwezig waren op straat is de manier van 
communiceren verschoven naar “online” communiceren. Social media is een waardevolle 
tool voor het jongerenwerk. Het jongerenwerk van Mozaïek is bereikbaar op Whatsapp, 
Instagram en Facebook. Met name de laatste twee zijn digitale vindplekken waar het 
jongerenwerkers snel en makkelijk op de hoogte worden gehouden van wat jongeren bezig 
houdt. Het maakt mogelijk snel in te spelen op signalen die jongeren afgeven. Zo heeft één 
van deze jongeren bijvoorbeeld aangegeven niet lekker in zijn vel te zitten en een andere zijn 
verhaal kwijt te willen over de thuissituatie. Op deze manier kan het jongerenwerk nog 
steeds het luistert oor zijn voor de jongeren zonder hen op straat te ontmoeten. De voorkeur 
heeft uiteraard nog steeds het ontmoeten in real life. 
 
Sayat.me 
Een trend van de afgelopen tijd bij jongeren op Instagram is het invullen van een 
“beoordelingslijstje”. Hierop mogen vrienden en ook onbekende mensen (anoniem) hun 
ongezouten mening geven op elkaar. Één bekende app is Sayat.me. De app is  een tool om 
input te krijgen voor zelfontwikkeling.  In werkelijkheid wordt de app misbruikt door pesters. 
Deze app staat bekend als de “pestapp”, waar ouders van schrikken en niet snappen 
waarom pubers deze app gebruiken. Jongeren gebruiken deze app omdat zij op zoek zijn 
naar hun eigen identiteit en bevestiging. Het jongerenwerk benaderd jongeren die deze app 
gebruiken om het gesprek aan te gaan over het gebruik van de app, de reden en de 
gevolgen. Jongeren geven aan het leuk te vinden als zij positieve reacties krijgen maar niet 
weten wat en hoe zij moeten reageren op negatieve reacties. Er wordt online veel ruzie 
gemaakt, gescholden en gedreigd. Het jongerenwerk hoort verschillende verhalen/situaties 
terug tijdens de pauze bezoeken op school. 
Ook heeft het jongerenwerk het signaal gecommuniceerd naar school. Het speelt zich 
misschien buiten school af maar wordt wel meegenomen naar school waar jongeren de ruzie 
verder voeren. 
Het jongerenwerk en school gaan met elkaar in gesprek om te kijken of er iets mee gedaan 
moet worden en wie hier een rol in kan spelen. 
 

Bereik jongerenwerk op Social Media. 

 

 

Ambulant werk  

Algemeen 
De vaste ontmoetingsplekken waar normaliter jongeren werden aangetroffen werden in 
aanloop naar de wintermaanden steeds rustiger. Jongeren trokken zich terug en ontmoetten 
elkaar bij iemand thuis. Gedurende de winter gaven jongeren aan moe te zijn, weinig zin te 
hebben in dingen en hun vrienden, die zij normaal altijd buiten ontmoeten, te missen.  
Vanaf half maart trekken de jongeren meer naar buiten en treft het jongerenwerk weer 
nieuwe jeugd waar het contact vanaf 0 begint. In dit contact investeert het jongerenwerk veel 
om zo een goede band op te bouwen. 
 
De sluiting van uitgaansgelegenheid Club Rodenburg heeft veel ophef gecreëerd bij de 
jongeren. Ook is er een petitie tegen de sluiting van de club gestart waarop jongeren 

Facebook 1167 vrienden 

Instagram  563 volgers  

734 volgend 
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massaal hebben gereageerd. Tijdens de uitspraak van de rechter hebben verschillende 
jongeren en andere club bezoekers het gemeentehuis bezocht om hun mening te geven over 
het besluit.  
 
Met de start van de zomer is ook het festivalseizoen begonnen. Jongeren in het bezit van 
een auto bezoeken de feesten in groepen.  
Daarnaast zoeken zij hun vertier bij bijvoorbeeld de Zandput in Herwijnen. De zomer biedt 
weer andere mogelijkheden van ontmoeting dan de winter. Welke andere plekken jongeren 
gaan bezoeken dan de bovenstaande genoemde plekken moet zich nog uitwijzen.  
 
 
Geldermalsen 
Parkplaats Lange Akker/ begraafplaats 
Op de parkeerplaats aan de Lange Akker ontmoeten jongeren elkaar in de auto. De groep 
bestaat uit 10/15 jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. De parkeerplaats grenst direct aan 
de huizen waardoor zij in het zicht staan van de bewoners rondom de parkeerplaats. Er zijn 
meldingen geweest van de aanwezigheid van de jongeren maar geen overlast. Om overlast 
te voorkomen wordt de jongeren gevraagd één parkeerplaats op te schuiven. Of dit geholpen 
heeft moet nog blijken want in de winterperiode verzamelde de jongeren zich elders.  
 
Station Deil zijde 
De jongeren welke zich verzamelen aan het einde van de parkeerplaats bij het station aan 
de Deilse kant ontmoeten elkaar weer regelmatig in auto’s. Het zijn verschillende 
jongerengroepen met verschillende redenen om elkaar te ontmoeten. De één komt om te 
roken/blowen en de ander om vrienden te ontmoeten. Eerder waren er meldingen over 
afvaloverlast maar dit is niet meer het geval. Jongeren geven aan een plek te missen waar 
zij elkaar kunnen ontmoeten zonder auto als onderdak te moeten gebruiken. De jongeren 
komen uit verschillende dorpen uit de gemeente West Betuwe. Zo zijn er jongeren uit Tricht 
en Deil omdat in deze dorpen “helemaal niks te beleven valt”, aldus de jongeren. 
 
Lingepark 

Tegen het eind van 2018 kwamen er meer vuurwerkoverlast meldingen binnen bij de politie 

en het jongerenwerk. Dit waren voornamelijk meldingen over zwaar vuurwerkgebruik. 

Jongeren in de leeftijd van 15/16 jaar zijn meerdere keren gecontroleerd door politie.  Zowel 

het jongerenwerk als de politie hebben inzet gepleegd op het waarschuwen en preventief 

voorlichten bij het afsteken van vuurwerk.  

Beesd 
Klokhuis 
Gedurende de winter ontmoette de jongeren elkaar niet meer bij het Klokhuis maar op de 
parkeerplaats van het Klokhuis. Zij verzamelen zich in de auto en communiceren via het 
raam. 
Tijdens de jaarwisseling is het uit de hand gelopen tussen politie/ ME en jeugdige uit Beesd. 
Vermoed wordt dat ook de vaste groep jongeren aanwezig waren. Het jongerenwerk is in 
gesprek gegaan met de jongeren over de situatie.  Zij geven aan dat dit mogelijk het gevolg 
kan zijn van het organiseren van een feest op het Plein in Beesd en “de relschoppers” zich 
hebben verplaatst naar het voetbalveldje achter het Klokhuis. De gemeente heeft in een mei 
een brainstorm overleg gepland om voorbereidingen te treffen voor de komende 
jaarwisseling van 2019-2020. Het jongerenwerk is hierbij aanwezig en kan hier een grote rol 
in spelen wat betreft preventieve activiteiten.  
 
Veerweg brug 
De oudere groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar ontmoeten elkaar opnieuw bij de 
brug aan de Veerweg. Zij komen in auto’s en parkeren deze onder aan de brug. De jongeren 
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benaderden het jongerenwerk met de vraag wij zij hun afval kwijt konden omdat er geen 
prullenbakken staan. Het jongerenwerk heeft de vraag doorgestuurd aan gemeente. De 
gemeente gaf aan dat er een site is waarop de jongeren een melding kunnen doen voor afval 
ophalen. Echter komen er  nog steeds meldingen van afval binnen bij gemeente. Het 
jongerenwerk is in contact met de gebiedsmakelaar om te kijken wat zij hierin kunnen 
betekenen. 
 
2.1.2: Prestatie indicatoren en Teltabellen 

Prestatie-indicator (2018) Kwartaal 1 
(feb, maart, 

april) 

Kwartaal 2  
(mei, juni, juli) 

Kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

Kwartaal 4 
(nov, dec, jan) 

Aantal bereikte jongeren 
Geldermalsen 

30              20 25 10 

Aantal bereikte jongeren  
Meteren 

             11  7 9 5 

Aantal bereikte jongeren 
Beesd 

20 20 15 15 

Aantal bereikte jongeren 
Overige kernen 

5 10 10 7 

Aantal jongeren met een 
(hulp)vraag? (zie schema 2) 

53 45 50 25 

Aantal bereikte ouders 
 

2 3 30 2 

Aantal doorgeleidingen naar 
hulp/zorg 

1 0 1 0 

Aantal doorgeleidingen naar 
preventieve activiteiten. 

14 20 30 10 

Aantal 
samenwerkingspartners 

7 7 7 7 

 

Prestatie-indicator (2019) Kwartaal 1 
(feb, maart, 

april) 

Kwartaal 2  
(mei, juni, juli) 

Kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

Kwartaal 4 
(nov, dec, jan) 

Aantal bereikte jongeren 
Geldermalsen 

25                 

Aantal bereikte jongeren  
Meteren 

             5    

Aantal bereikte jongeren 
Beesd 

20    

Aantal bereikte jongeren 
Overige kernen 

10    

Aantal jongeren met een 
(hulp)vraag? (zie schema 2) 

53    

Aantal bereikte ouders 
 

2    

Aantal doorgeleidingen naar 
hulp/zorg 

1    

Aantal doorgeleidingen naar 
preventieve activiteiten. 

14    
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Aantal 
samenwerkingspartners 

7    

 
 
 
 

Prestatie-indicator (2) 
(2018) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

     kwartaal 4 
   (nov, dec, jan) 

Aantal (hulp)vragen op 
het gebied van 
opleiding/werk 

± 15 ±20  ±20 ±5 

Aantal (hulp)vragen op 
het gebied van wonen 

± 10             ±10   ±10 ±5 

Aantal (hulp)vragen op 
het gebied van 
activiteiten 

± 15             ±20  ±20 ±15 

Aantal hulpvragen op het 
gebied van 
gezondheid/welzijn 

± 15 ±15              ±15 ±20 

Prestatie-indicator (2) 
(2019) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

     kwartaal 4 
   (nov, dec, jan) 

Aantal (hulp)vragen op 
het gebied van 
opleiding/werk 

±5     

Aantal (hulp)vragen op 
het gebied van wonen 

±5                

Aantal (hulp)vragen op 
het gebied van 
activiteiten 

±10                

Aantal hulpvragen op het 
gebied van 
gezondheid/welzijn 

± 20                 

 
 

Signalen  
 

1. Het jongerenwerk heeft vanuit het Jeugd en Veiligheid het signaal 
ontvangen betreffende overlast op de parkeerplaats van de 
begraafplaats aan de Lange Akker. 

2. Het jongerenwerk heeft vanuit het Jeugd en Veiligheid het signaal 
ontvangen betreffende overlast op de parkeerplaats bij LACO 
activiteiten centrum de Randhorst. 

3. Het jongerenwerk heeft vanuit het Jeugd en Veiligheid het signaal 
ontvangen betreffende afvaloverlast aan de Veerweg in Beesd. 

4. Het jongerenwerk heeft vanuit Beesd Klokhuis signaal ontvangen 
betreffende koplampen van auto’s welke bij huizen naar binnen 
schijnen. 

5. Het jongerenwerk heeft van collega opbouwwerker een signaal 
gekregen over hangjongeren in Rhenoy achter de Betuwse Poort. 

6. De jongerengroep uit Rhenoy geeft aan graag gebruik te willen 
maken van de speeltuin met picknicktafels als ontmoetingsplek.  

7. Collega opbouwwerker heeft het signaal afgegeven over overlast 
aan de Tunnelweg in de vorm van zwerfafval. 

8. Jongeren uit Geldermalsen geven aan gedurende de ramadan 
vaker gebruikt te willen maken van de voetbalactiviteit op de 
vrijdag avond. 
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9. Jongeren die actief voetballen op het stenen veldje naast de 
Randhorst geven dat zij graag verlichting willen op het veldje, nu 
moeten de jongeren in de avond uitwijken naar verlichte locaties. 

10. Jongeren uit het Lingepark willen graag een prullenbak naast het 
bankje waar zij elkaar ontmoeten. 

11. Het jongerenwerk treft oudere jongeren in de leeftijd van 25 t/m 30 
jaar op de parkeerplaats van de skatebaan. Vermoedens van 
drugsgebruik en een onveilige situatie voor de jongeren welke zich 
vermaken op de skatebaan ernaast. 

Acties op de signalen 
 

1. Het jongerenwerk neemt het signaal en  de preventieve oplossing 
mee in de ambulante ronde en communiceert deze naar de 
betreffende groep jongeren wanneer het jongerenwerk de groep 
treft. 

2. Het jongerenwerk is langs geweest bij het activiteiten centrum de 
Randhorst en gesproken over de des betreffende jongerengroep. 
Het jongerenwerk heeft geadviseerd de Wi-Fi af te sluiten wanneer 
de groep overlast veroorzaakt. 

3. Het jongerenwerk heeft de desbetreffende groep geadviseerd hun 
afval te verzamelen en elders weg te gooien. 

4. Het jongerenwerk heeft de jongeren geïnformeerd over het signaal 
en geadviseerd te denken aan het dimmen van het licht. 

5. Het jongerenwerk neemt de locatie mee in de ambulante route en 
probeert de groep te bereiken.  

6. Het jongerenwerk neemt het signaal mee naar het 
Casusnetwerkoverleg. 

7. Het jongerenwerk heeft de Tunnelweg extra bezocht tijdens de 
ambulante ronde. 

8. Het jongerenwerk heeft gekeken naar de mogelijkheid voor extra 
zaalhuur gedurende de Ramadan. 

9. Het jongerenwerk heeft dit signaal bij de gemeente neergelegd. En 
de voor en nadelen van verlichting aangegeven.   

10. Het signaal is doorgezet naar de gemeente. 
11.  Het signaal is doorgezet naar de gemeente. Doelgroep behoort niet 

tot de doelgroep van het jongerenwerk maar raakt zijde links wel de 
doelgroep van 12 t/m 23 jaar. 

Resultaten 
 

1. Tot op heden heeft het jongerenwerk de betreffende groep niet 
getroffen op de overlast locatie en heeft het jongerenwerk de 
preventieve oplossing nog niet kunnen communiceren naar de 
jongeren. 

2. Overlastmeldingen rondom deze groep blijven tot op heden uit. 
3. Overlastmeldingen rondom deze groep blijven tot op heden uit. 
4. Overlastmeldingen rondom deze groep blijven tot op heden uit. 
5. De jongerenwerk heeft de groep op de locatie getroffen en kennis 

gemaakt. 
6. Het signaal is nog niet gedeeld in het Casusnetwerkoverleg. 
7. Het jongerenwerk heeft geen overlast aangetroffen aan de 

Tunnelweg tijdens de wekelijkse ambulante rondes. 
8. De jongeren kunnen in de Ramadan periode op extra momenten 

gebruikmaken van de zaal. 
9. Hierover is nog geen terugkoppeling geweest. 
10. De gemeente geeft aan dat de prullenbak vernield is en daardoor 

op het moment geen nieuwe komt. 
11.  Er zijn nog geen acties ondernomen. 

 
 

Overzicht bezochte 
locaties: 

Geldermalsen  

 De witte brug  

 Steenvliet  
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 Tunnelweg parkeerplaats 

 LACO zwembad  

 Skatebaan  

 Heemtuin  

 Parkje achter de Albert Heijn 

 Station Geldermalsen (beide kanten)  

 Park aan de Lange Akker (Parrapark) 

 Emmazaal/wijk  

 Linge park (Lidl park)  

 De Pluk 

 Randhorst veldje  
 
Beesd 

 Het Klokhuis  

 Parkeerplaats Rodenburg  

 Brug  
 

Meteren  

 Kalenbergse plas 

 Viaduct A15 

 Tolhuijssenstraat 

 Poortje tegenover Meester Aafjes basisschool 

 Medua 

 Plantage 
 
 Overige kernen 
           Rhenoy 

 Betuwse Poort 

 
2.1.3: Toelichting op (afwijkingen) prestaties 
- De focus van het ambulant jongerenwerk richt zich op Beesd, Geldermalsen en Meteren. 
Overige kernen worden incidenteel bezocht, of op het moment dat er signalen komen middels het 
Jeugd en Veiligheidsoverleg of via andere partners.  
 
- De toename in het aantal jongeren doorgeleid naar preventieve activiteiten heeft als oorzaak dat er 
vanuit de vrijwilligers en het jongerenwerk inzet is gepleegd op het promoten van de voetbal activiteit 
op vrijdag avond. 
 
- De stijging in het aantal vragen over gezondheid/welzijn heeft te maken met de winter. Jongeren 
gaven aan zich vermoeid te voelen en weinig zin/puf te hebben in werk/school of andere zaken. 

 
 

2.1.4: Aandachtspunten (signalen) 
- Het gebruik van drugs wordt weer steeds beter en meer zichtbaar. Jongeren gebruiken de drugs niet 
alleen als genotsmiddel op een feestje maar ook op een doordeweekse avond. Op meer dan de helft 
van de bezochte plekken door het jongerenwerk wordt drugs gebruikt, voornamelijk blowen en 
Ketamine. 
 
- Verschillende groepen jongeren die in beeld zijn bij het jongerenwerk geven aan elkaar graag te 
ontmoeten binnen de gemeente West Betuwe. Het jongerenwerk en politie hebben beide het signaal 
afgegeven bij de gemeente dat zij behoefte hebben aan verwijsplekken, plekken waar jongeren elkaar 
mogen ontmoeten in de openbare ruimte.  
 
- Jongeren uit zowel Geldermalsen, Beesd, Meteren en Deil geven aan graag te willen participeren 
met betrekking tot het realiseren van een jongerenontmoetingsplek. Dit signaal is bekend bij de 
gemeente. 

 
- Doordat het jongerenwerk van Mozaïek in meerdere gemeente actief is, sluit de samenwerking met 
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jongerenwerkers uit andere gemeenten naadloos aan.  Zo is er bijvoorbeeld een casus van een 
leerling van de Lingeborgh, woonachtig in Tiel, doorverwezen naar een Tielse jongerenwerker. 
Doordat de jongerenwerker in beide gemeente actief is, kan er soepel actie worden ondernomen. Een 
andere casus, betreft een jongere woonachtig in de gemeente Neerijnen, is via Iriszorg en de 
jeugdpsycholoog bij het jongerenwerk terecht gekomen. Maar ook buiten deze gemeenten worden de 
lijntjes zo kort mogelijk gehouden, zoals het contact met de wijkcoach uit Culemborg. Het grote 
netwerk wat Mozaïek heeft, maakt dit soort verbindingen mogelijk.  
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Hoofdstuk 3: Ondersteuning 
 
3.1 Ondersteuning/begeleiding 
Individuele jongeren hebben soms een extra steuntje in de rug nodig om hun weg te vinden in de 
maatschappij. Het aanbod van de reguliere hulpverlening sluit lang niet altijd aan bij de vraag van 
jongeren. Dat kan zijn omdat de problematiek van de casus te licht is om in aanmerking te komen voor 
professionele hulp. Maar dat de jongere toch vastloopt omdat ondersteuning vanuit het eigen netwerk 
te kort schiet en ondersteuning vanuit vrijwilligers niet genoeg is. Het kan echter ook zijn omdat 
jongeren in hun leven al zo veel hulpverlening hebben gehad dat ze ‘hulpverleningsmoe’ zijn. Deze 
jongeren hebben geen vertrouwen meer in hulpverleners, weigeren ondersteuning van hen, maar 
lopen ondertussen zo vast dat ze de maatschappij (nu of in de toekomst) met hoge kosten opzadelen.  
Dit soort jongeren worden naar Mozaïek doorverwezen via de Kernteams, iriszorg, school of andere 
instanties, waarna het jongerenwerk, na een afstemming met de Kernteams met hen een 
begeleidingsproces start. De hulpvragen van de jongeren zijn zeer divers, van huisvesting tot werk 
vinden en van scholing tot problemen met ouders, etc. 
 

3.1.1:  Voortgang algemeen  
De mogelijkheid tot ondersteuning van jongeren door het jongerenwerk wordt steeds bekender bij 
school, netwerkpartners en onder jongeren. Dit resulteert in groei van ondersteuningsvragen, maar 
ook van begeleidingsaanvragen van verschillende jongeren in de gemeente. Ook andere 
samenwerkingspartners zoals Iriszorg en Halt weten het jongerenwerk te vinden met een 
ondersteuningsvraag. Het jongerenwerk biedt ondersteuning/begeleiding op maat om jongeren zo 
snel en effectief mogelijk te begeleiden bij het bereiken van hun gestelde doelen. Deze inzet kost 
echter tijd. Het jongerenwerk had in het verleden de afspraak met de gemeente alleen langdurige 
begeleiding aanvragen te starten mits deze in afstemming zijn met het Kernteam.  
In het eerste kwartaal is duidelijk geworden dat het aantal hulpvragen toeneemt, maar ook het aantal 
hulpvragen wat niet in behandeling genomen kan worden (omdat de casus niet bij het Kernteam 
bekend is) neemt toe. Dit signaal is nog sterker geworden in het tweede en derde kwartaal.  
Sinds de fusie bestaat het Kernteam niet meer en is het Sociaal Team de nieuwe partner. Welke 
afspraken hiermee gemaakt gaan worden is nog niet besproken.  

 
3.1.2: Prestatie indicatoren en Teltabellen  

Prestatie-indicator (1) 
(2018) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

     kwartaal 4 
( nov, dec, jan) 

Aantal jongeren waar 
(kortdurende) 
ondersteuning aan 
geboden wordt 

4 8 8 4 

Aantal uur besteed aan 
ondersteuning/ 
begeleiding 

13 uur 21 uur 20 uur 16 uur 

Aantal ouders met een 
vraag 

2 1 30 1 

Aantal 
afstemmingsmomenten 
met het Kernteam 

10 7 4 0 

Aantal overige 
samenwerkingspartners 

5 5 7 2 

 

Prestatie-indicator (1) 
(2018) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

     kwartaal 4 
( nov, dec, jan) 

Aantal jongeren waar 
(kortdurende) 

3    
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ondersteuning aan 
geboden wordt 

Aantal uur besteed aan 
ondersteuning/ 
begeleiding 

12 uur    

Aantal ouders met een 
vraag 

1    

Aantal 
afstemmingsmomenten 
met het Kernteam 

0    

Aantal overige 
samenwerkingspartners                  1    

 
 
 
3.1.3: Toelichting op (afwijkingen) prestaties 
-In de tabel “Aantal uur besteed aan ondersteuning/begeleiding” wordt in totaal 28 uur genoemd. Deze 
uren zijn direct gemaakt in het contact op afspraak met de jongeren. Hierbij zijn niet de uren 
meegeteld welke worden geïnvesteerd in het contact met de jongeren telefonisch of op social media. 
Ook overlegmomenten met derde zijn hierbij niet meegeteld.  
 
- Er zijn twee begeleidingstrajecten afgerond dus is er minder tijd gestoken in de begeleidingstaak. 
Daarbij heeft het jongerenwerk een nieuw begeleidingstraject erbij gekregen via Halt in verband met 
schoolverzuim.  
 
- Door de fusie en wisselingen in medewerkers zijn er weinig contactmomenten geweest tussen het 
jongerenwerk en het Kernteam. Het jongerenwerk heeft een voorstel gedaan om een ontmoeting te 
plannen tussen het jongerenwerk en het Team Sociaal. 
 
- Het aantal ondersteuningstrajecten is geminderd door de verandering van samenstelling in het 
jongerenwerk en het verminderde contact met het Team Sociaal, voorheen Kernteam. 
 
- De nieuwe trajecten zijn bij het jongerenwerk gekomen door doorverwijzingen vanuit Halt. Het betreft 
een begeleidingstraject en geen coaching traject. Hiervoor is geen afstemming nodig geweest met het 
Kernteam/ Team Sociaal.  
 
3.1.4: Aandachtspunten  (signalen) 
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Hoofdstuk 4: Jongerenparticipatie 

 

4. Jongerenparticipatie  
Jongerenparticipatie betekent jongeren actief betrekken bij hun omgeving en ze de ruimte 
geven om hierover mee te denken en te beslissen. Daarnaast gaat het om 
verantwoordelijkheden leren dragen voor eigen keuzes en inbreng.  
Volwassenen hebben geregeld een negatievere blik op jongeren: ‘jongeren zijn impulsief, 
ondernemen zaken waarvan ze de gevolgen niet overzien’. Daarnaast is het voor hen 
belangrijk dat jongeren goed terechtkomen in de maatschappij. Dat ze zelf in hun onderhoud 
voorzien, een opleiding hebben waarmee ze aan de slag kunnen en doen wat ze graag doen 
en waar ze goed in zijn.  
Essentieel voor dit volwassen worden is echter het doorlopen van een proces. 
Het jongerenwerk kan hierop inspelen door middel van het stimuleren van participatie en 
randvoorwaarden te scheppen waarbinnen jongeren leren om actief te zijn binnen eigen 
omgeving. 
Het jongerenwerk is de verbindende schakel tussen jonger en sectoren als gemeente, 
onderwijs, zorg, politie en andere instanties. De jongerenwerkers bewegen zich in de ruimte 
waar de jongeren zich bevinden. De jongerenwerkers behandelen jongeren niet als kinderen, 
maar spreken met ze als volwaardige burgers. Hiermee wordt een beroep gedaan op hun 
eigen verantwoordelijkheidsgevoel.  
Naast het “meedenken over” worden jongeren ook gemotiveerd om “aan de slag te gaan 
met”. 
 
Wat levert jongerenparticipatie op? 
-Het versterkt binding van jongeren met de maatschappij.  
-Het maakt jongeren bewust maken van bestaande mogelijkheden. 
-Het is een middel om vaardigheden op te doen die jongeren in de toekomst kunnen 
gebruiken. 
-Activiteiten en ontmoetingsplekken komen beter tegemoet aan de behoefte van jongeren die 
hier -gebruik van maken.  
-Jongerenparticipatie verbetert de beeldvorming over jongeren. 
 
4.1.1:  Voortgang algemeen  
Sense Lingeborgh 
 Het jongerenwerk heeft samen met de leerlingen van de Lingeborgh het Sense Project uitgevoerd. 
Vijfentwintig leerlingen hebben geholpen bij het voorbereiden en het uitvoeren van het project. Dit 
deden zij in de vorm van een Maatschappelijke stage. Het Sense project is een samenwerkingen 
tussen GGD en het jongerenwerk van Mozaïek ( zie hoofdstuk 5. Onderwijs) 
 
Ramadan 
Het jongerenwerk organiseerde in het verleden verschillende activiteiten rondom de ramadan. Dit 
jaar heeft het jongerenwerk opnieuw de behoefte van de jongeren gepeild en hierop geanticipeerd. 
Grote groep jongeren geven aan behoefte te hebben aan de voetbalactiviteit en elkaar daar te 
ontmoeten gedurende de Ramadan. Dit betekend dat de jongeren in de maand mei wekelijks de 
zaalvoetbal activiteit uitvoeren in plaats van om de 2/3 weken. Na de Ramadan wordt er met de 
vrijwilligers gekeken naar het vervolg van de zaalvoetbalactiviteit.  
 
Zaalactiviteit Emmalaan 
Het jongerenwerk ondersteunt nog steeds de zaalvoetbalactiviteit. Deelnemende jongeren 
(waaronder jongeren met een niet-westerse achtergrond) geven aan nog steeds behoefte te hebben 
om elkaar op deze wijze te ontmoeten. In de openbare ruimte hebben zij het gevoel minder welkom 
te zijn. Het aantal deelnemers aan de zaalactiviteit ligt tussen de  15 en 20 jongeren (leeftijd van 13 
tot en met 21 jaar). Door de extra inzet heeft de activiteit nieuwe jongeren aangetrokken, naast de 
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vaste jongeren die structureel de activiteit bezoeken. Naast de vaste vrijwilliger is er nog een jongere 
die heeft aangegeven om te ondersteunen als vrijwilliger. 
 
Zaalvoetbal Toernooi jongeren  
Een viertal jongeren, welke eerder een zaalvoetbaltoernooi hebben georganiseerd, willen in 2019 
opnieuw een toernooi organiseren. Eerder deden zij dit alleen voor de jongeren uit de gemeente 
West Betuwe en omstreken maar dit jaar willen zij er een lokaal goed doel aan koppelen. Zij willen 
kinderen/jongeren ook de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten/ spelen. De voorbereidingen 
worden getroffen en lokale ondernemingen worden benaderd. Het zaalvoetbal toernooi zal 
plaatsvinden in de 2e helft van het jaar. 
  
Stichting Skatebaan 
Mozaïek ondersteunt ook dit jaar weer  de Stichting Skatebaan voor het jaarlijks KOTS (Kings Of The 
Street) evenement. Het jongerenwerk begeleidt waar nodig de stichting waaronder het beschikbaar 
stellen van materiaal en attributen voor activiteiten tijdens het evenement. De stichting verzorgt 
verschillende workshops tijdens het evenement voor kinderen en jongeren. In de mei 2019 editie 
organiseert de Stichting een graffiti activiteit en een skate en BMX workshop/wedstrijd waar jong en 
oud bij betrokken wordt. Voor het jongerenwerk zijn deze evenementen van groot belang. Jongeren 
die elkaar thuis treffen en moeilijk zichtbaar zijn voor het jongerenwerk zijn aanwezig tijdens het 
evenement. Dit is voor zowel het jongerenwerk als het straathoekwerk van Iriszorg een goed 
moment om met bekende als onbekende jongeren het gesprek aan te gaan. Tijdens de gesprekken 
worden onderwerpen als alcohol- en drugsgebruik, hangen buiten, overlast en zingeving besproken. 
Het jongerenwerk zal in samenwerking met Iriszorg voorlichting geven over alcohol en drugs gebruik. 
 
4.1.2:  Overige activiteiten 

- Preventieve activiteit: Vuurwerkbus  
In de maand december heeft het jongerenwerk aandacht 
besteedt aan het verantwoord en veilig vuurwerk afsteken.  
Dit deed het jongerenwerk aan de hand van een online 
VuurwerkQuiz voor alle jongeren in de gemeente waar het 
jongerenwerk werkzaam is namelijk Tiel, West Betuwe, 
Neder Betuwe, Rhenen en Buren. In de Quiz werden 
verschillende vragen gesteld over o.a. legaal vuurwerk, de 
dagen en tijden waarop vuurwerk afgestoken mag worden 
maar, ook de straf op  
illegaal vuurwerk of vroegtijdig afsteken van het vuurwerk.  
Daarnaast is het jongerenwerk op pad gegaan met de 
VuurwerkBus om jongeren te voorzien van 
preventiemateriaal. Er werden vuurwerkbrillen, 
aansteeklonten en veiligheidslichtjes uitgedeeld. Het 
jongerenwerk ging in gesprek met kinderen, jongeren en 
ouders over het verantwoord vuurwerk afsteken en de 
risico’s omtrent vuurwerk. De ouders gaven aan dat zij de 
VuurwerkBus een goed initiatief vinden en de preventieve 
en laagdrempelige manier als prettig ervaren. Naast het 
preventiemateriaal werden ook informatieflyers uitgedeeld.  
 
             

Preventiemateriaal en de VuurwerkBus, Geldermalsen.      
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- De kickboks activiteit wordt niet meer uitgevoerd. De activiteit werd één keer in de twee 

weken aangeboden maar was niet voldoende om jongeren een structureel aanbod te geven. 

Ook was er minder animo dan voorheen voorspelt was. Het jongerenwerk heeft, in verband 

met het jaarlijks activiteiten budget, afwegingen moeten maken en een keuze moeten maken 

welke activiteit meer bijdraagt aan het contact met jongeren. Het jongerenwerk heeft, gezien 

het aantal deelnemers aan de activiteit, de zaalvoetbal activiteit  voorkeur gegeven. Ook de 

vrijwilliger gaf aan geen band te kunnen opbouwen met de jongeren wanneer de activiteit 

maar één keer in de twee weken gegeven kan worden.  

 
4.1.3: Prestatie indicatoren en Teltabellen 

Prestatie-indcator (2018) Kwartaal 1 
(feb, maart, 

april) 

Kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

Kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

 

Kwartaal 4 
(nov, dec, jan) 

Aantal activiteiten waarbij 
jongeren actief betrokken zijn 

8 
 

3 
 

5 
 

3 

Aantal activiteiten waarbij 
vrijwilligers actief betrokken 
zijn 

8 4 5 4 

Aantal jeugdigen betrokken 
bij realisatie van 
voorzieningen 

6 25 25                25 

Aantal toe leidingen naar 
bestaande activiteiten 

15 20 35 20 

Aantal geactiveerde jongeren 25 70 60 30 

 
.1.3: Prestatie indicatoren en Teltabellen 

Prestatie-indcator (2018) Kwartaal 1 
(feb, maart, 

april) 

Kwartaal 2 
(mei, juni, juli) 

Kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

 

Kwartaal 4 
(nov, dec, jan) 

Aantal activiteiten waarbij 
jongeren actief betrokken zijn 

 
              3 

 
 

 
 

 

Aantal activiteiten waarbij 
vrijwilligers actief betrokken 
zijn 

               4    

Aantal jeugdigen betrokken 
bij realisatie van 
voorzieningen 

10    

Aantal toe leidingen naar 
bestaande activiteiten 

10    

Aantal geactiveerde jongeren 30    

 
 
4.1.4: Toelichting op (afwijkingen) prestaties 
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-Zoals in Hoofdstuk 2: Ambulant jongerenwerk word vermeld willen diverse jongeren graag 

participeren m.b.t. een officiële jongerenontmoetingsplek in de dorpen Beesd, Geldermalsen en 
Meteren. Het afgelopen half jaar hebben ook de jongeren uit Deil aangegeven hier behoefte aan te 
hebben. Dit is tot op heden niet mogelijk omdat er vanuit gemeente geen mogelijkheden zijn voor een 
nieuwe jongerenontmoetingsplek in verband met de fusie. Daarnaast zijn er steeds meer jongeren die 
zich ook willen inzetten bij het organiseren van verschillende activiteiten.  
- Door de toename van jongeren bij verschillende activiteiten worden meer jongeren uit gemeente 
geactiveerd. Het zaaltoernooi en de vrijdag activiteiten dragen hier sterk aan bij.  

4.1.5: Aandachtspunten  (signalen) 
- Jongeren zijn vaak niet op de hoogte van de regels en wetgeving rondom de nieuwjaar wisseling en 
het afsteken van vuurwerk. Ook gebruiken zij weinig tot geen preventiemateriaal.  
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Hoofdstuk 5: Onderwijs 
 
5.1: Onderwijs 
Jongerenwerkers werken steeds meer samen met onderwijsinstellingen. 
Door in en rond school aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in de pauzes en na schooltijd, komen 
jongeren makkelijk in contact met jongerenwerkers. Jongeren kunnen bij hen terecht voor vragen of 
problemen. Ook docenten kunnen vragen stellen aan het jongerenwerk. 
Op school is er ook aandacht voor jongeren, maar daar staan vaak andere doelen centraal, zoals het 
opdoen van cognitieve vaardigheden. Pas als problemen bij een jongere het aanleren van deze 
vaardigheden in de weg staan, zal een school actie ondernemen. Jongerenwerkers hebben vaak 
eerder in de gaten als zaken niet lekker lopen en ondernemen dan al actie. Deze preventieve insteek 
kan zowel op school als daarbuiten problemen vroegtijdig opvangen.  
Daarnaast komen jongerenwerkers door zowel op straat als op school aanwezig te zijn dichter bij de 
100% benadering. Jongeren die zij op straat zien, zien zij op school mogelijk ook, maar ook jongeren 
die zij niet op straat zien, zien zij op school wel. 
Daarmee is school een belangrijke vindplek voor de jongerenwerker. Op school zitten niet alleen 
jongeren uit de gemeente Geldermalsen, doordat Mozaïek in diverse gemeente jongerenwerkers 
inzet, kan er makkelijk geschakeld worden tussen jongerenwerkers wanneer problemen gesignaleerd 
worden. Op vraag van de opdrachtgever is de inzet op school in Geldermalsen gericht op het VO 
onderwijs.  

5.1.1:  Voortgang algemeen  
Het jongerenwerk ervaart dat de inzet op scholen zijn vruchten afwerpt, veel nieuwe 
contacten met jongere, hulpvragen vanuit docenten en nieuwe projecten/activiteiten die 
ontstaan. Daarnaast zien ook docenten dat onze aanwezigheid een aanwinst is, dilemma’s 
worden gedeeld en docenten worden geadviseerd bij het maken van afspraken met jongeren 
en het in contact blijven met jongeren.  
Het jongerenwerk heeft kennisgemaakt met de schoolmaatschappelijk werker van het MBO 
Helicon. Het Helicon ziet mogelijk een meerwaarde in het jongerenwerk op school. Het 
Helicon zou het jongerenwerk benaderen wanneer het mogelijk was om pauze momenten te 
bezoeken. In verband met vakanties en zwangerschapsverlof is het contact verminderd. Het 
jongerenwerk heeft nog gepoogd twee contact momenten te leggen en kreeg als reactie dat 
het Helicon er spoedig op terug komt.  
 
Mogelijkheden jongerenwerk op school. 
Het jongerenwerk geeft al enige tijd aan veel mogelijkheden te zien in de samenwerkingen tussen 
school en het jongerenwerk. Omdat er geen mogelijkheden zijn vanuit de bestaande opdracht is het 
jongerenwerk is gesprek gegaan met de directeur van de Lingeborgh. School geeft aan de 
meerwaarde van het jongerenwerk op school zeker te zien en te ervaren en meer uit de 
samenwerking te willen halen. Wat betreft de financiën  kan/wil school hier niks in betekenen. De 
directeur van de Lingeborgh neemt het voorstel mee in gesprek met de wethouder van Onderwijs. 
 
Lingeborgh 
Het jongerenwerk is het afgelopen half jaar minder actief geweest op de Lingeborgh. In overleg met 
de gemeente over de inzet van de uren werd het ambulante werk als prioriteit gesteld en is de inzet 
op school op een lager pitje gezet. Met als gevolg dat de ontmoetingen tussen het jongerenwerk en 
de leerlingen/jongeren minder consequent is. Dit wordt door zowel leerlingen als docenten 
opgemerkt en als een gemis ervaren en uitgesproken.  
 
Preventieve activiteit: Lekker in je vel campagne. 
Het jongerenwerk is al enige tijd bezig met het organiseren van een “Lekker in je vel” dag op de 
Lingeborgh. Hierin werd eerst gekeken naar een samenwerking tussen de Lingeborgh, Indigo en het 
jongerenwerk. Deze samenwerking is echter niet tot stand gekomen nadat bleek dat het aanbod/ 
aanpak van Indigo niet aansluit op de vraag en wensen van de Lingeborgh. Zij gaven voorkeur aan 
een laagdrempelige activiteit in samenwerking met het jongerenwerk alleen. Het jongerenwerk heeft 
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een aanbod gecreëerd in de vorm van een quiz en activiteit in de pauzemomenten. Door tijdgebrek 
en volle agenda en roosters is de “Lekker in je vel” dag nog niet uit gevoerd en is deze in de koelkast 
geparkeerd.  
 
Preventieve activiteit: Sense 
Het jongerenwerk heeft samen met een klas van vijfentwintig leerlingen van de Lingeborgh 
Geldermalsen Sense activiteit “Week van de liefde” georganiseerd. Deze leerlingen werden ingezet 
bij het voorbereiden en het uitvoeren van de activiteit in de vorm van een Maatschappelijke stage. 
De leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor de activiteiten en er wordt een beroep gedaan 
op hun ondernemende kwaliteiten. Ook maken zijn zelf de planning en verdelen zij de taken onder 
elkaar. 
 
In de “Week van de liefde” is er aandacht besteedt aan seks, relaties, vriendschap en actuele thema’s 
rond deze onderwerpen. De activiteiten die deze onderwerpen ter sprake brachten waren een 
kennisQuiz, een foto wedstrijd, een “uit de kast” deur, een informatie film over sexting en de 
liefdesboom. Met de activiteit bereikt het jongerenwerk tussen de vijfhonderd en duizend leerlingen.  
 
Het project is geëvalueerd en wordt door school als een zeer positieve activiteit ervaren. Het geeft 
aandacht aan en bespreekt op een laagdrempelige manier soms moeilijk bespreekbare 
onderwerpen. Wel is de activiteit te breed invulbaar waardoor leerlingen zich niet kunnen focussen 
op één doel. In het vervolg biedt het jongerenwerk  een vast programma en laat de leerlingen het 
uitvoeren met hun eigen ideeën. 
 

 
De ValentijnsQuiz,  
één van de activiteiten gedurende de dag 
 
5.1.2: Prestatie indicatoren en Teltabellen  

Prestatie-indicator 
(2018) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2` 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

kwartaal 4 
(nov, dec, jan) 

Aantal bereikte jongeren 
VO (Lingeborgh) 

150 100 100 75 

Aantal activiteiten voor 
leerlingen op VO 

2                4 0 0 

Aantal docenten met een 
(hulp)vraag 

 
5 

2 5 3 

Aantal leerlingen met 
een  (hulp) vraag 

11               7                6  3 
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Aantal informatieve 
activiteiten voor 
docenten op het VO 

1   0 0 0 

Aantal geïnformeerde 
ouders via VO 

0 0 30 0 

 
 
 
 

Prestatie-indicator 
(2019) 

Kwartaal 1 
(feb, maart, april) 

kwartaal 2` 
(mei, juni, juli) 

kwartaal 3 
(aug, sept, okt) 

kwartaal 4 
(nov, dec, jan) 

Aantal bereikte jongeren 
VO (Lingeborgh) 

50    

Aantal activiteiten voor 
leerlingen op VO 

1                   

Aantal docenten met een 
(hulp)vraag 

2 
 

   

Aantal leerlingen met 
een  (hulp) vraag 

6                                 

Aantal informatieve 
activiteiten voor 
docenten op het VO 

0    

Aantal geïnformeerde 
ouders via VO 

0    

 
5.1.3: Toelichting op (afwijkingen) prestaties 

-  De inzet van het jongerenwerk op school is gehalveerd.  

- De kerstvakantie in december heeft de continuïteit in het contact met leerlingen onderbroken. Het 
jongerenwerk hield contact met bekende leerlingen via social media.  
 
5.1.4: Aandachtspunten  (signalen) 
- Door de halvering van de inzet van het  jongerenwerk op school is er een daling in de vraag naar 
ondersteuning. Dit bekend niet dat de vraag er niet is maar, dat het jongerenwerk minder zicht heeft 
op de vraag. 
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