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De pedagogische civil society
De transitie van de jeugdzorg beoogt een betere organisatie van de 
steun en hulp aan jeugd, maar ook een cultuuromslag richting eigen 
kracht. Een van de manieren om hier aan te werken is het stimuleren 
van een ‘pedagogische civil society’. 

Een samenleving waarin ouders en opvoeders met elkaar 
praten en elkaar ondersteunen, waarin contacten tussen 
volwassenen en jongeren normaal zijn, biedt aan de jeugd 
de beste kansen. Dit is een doel op zich. Maar als resultaat 
wordt óók verwacht dat hierdoor minder jeugdhulp nodig 
zal zijn. In een kind- en gezinsvriendelijke omgeving met 
goede basisvoorzieningen wordt vroeg gesignaleerd en is 
steun dichtbij beschikbaar. 

Een belangrijke opdracht voor het CJG is de civil society een 
rol te geven in het opvoeden, mét de vrijwillige inzet van 
iedereen die om jeugdigen en het gezin staan: de sociale 
omgeving en informele netwerken. Hoe CJG’s  hieraan  
invulling kunnen geven, is te lezen in dit CJG-bericht. 

Met inspirerende voorbeelden uit Gelderland, Zuid-Holland 
en Groningen. Zo vertellen CJG Ridderkerk en Arnhem hoe zij 
ruimte bieden aan de eigen kracht van gezinnen en een posi-
tieve bijdrage leveren aan de pedagogische civil society (Visie 
en beleid). Daarnaast laten Wageningen, Westervoort en 
Oude-IJsselstreek zien hoe je aan de hand van een wedstrijd-
methodiek vrijwillige inzet in de buurt kunt versterken, geeft 
Plattelands Jongeren Gelderland een inkijkje in de kracht van 
jongeren en vertelt een moeder uit Ede hoe ze in haar woon-
wijk de saamhorigheid onder ouders  vergroot (In de prak-
tijk). Welke concrete vaardigheden van pas komen bij het 
versterken van de pedagogische civil society, zetten de 
CJG-coördinatoren uit Montferland en het Groningse Beijum 
voor u op een rij (Competenties).
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In de pedagogische civil society gaat het in de eerste plaats 
om initiatief van burgers. De gemeente kan ervoor zorgen 
dat dit initiatief wordt gestimuleerd door instellingen en 
professionals. 

Visie en beleid

Effect van sociale verbanden

Onderzoek toont aan dat het loont om te investeren in sociale inbed-

ding van gezinnen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten inzetten 

op de ontwikkeling van de pedagogische civil society, met een sterke 

gemeentelijke visie en regie.  

Er bestaat een brede basis aan weten-
schappelijke onderbouwing voor de 
positieve effecten van sociale ver-
banden voor opvoeden en opgroeien 
(Nederlands Jeugdinstituut, zie 
www.allemaalopvoeders.nl);

•	 Sterke sociale verbanden dragen bij 
aan een vermindering van isolatie en 
een toename van opvoedingsvaar-
digheden en kennis.

•	 Sociale steun vergroot de draag-
kracht van gezinnen en helpt 
ernstige opvoedingsmoeilijkheden te 
voorkomen. Het zorgt voor ontspan-
ning van de druk die ouders rond 

opvoeden ervaren, steunt relaties 
tussen ouders en hun kinderen en 
beschermt gezinnen tegen kinder-
mishandeling en disfunctioneren.

•	 Ook voor kinderen is het van belang 
om op te groeien in een omgeving die 
rijk is aan sociale relaties, omdat zij 
leren van voorbeeldgedrag van 
anderen. In buurten waar meer 
mensen  elkaar en elkaars kinderen 
kennen, groeien kinderen met 
minder gedrags- en emotionele 
problemen op.

•	 Buurten waar jeugdigen meer onder-
linge banden hebben, waar meer 
zicht is op jeugdigen en waar de 

bereidheid om iets voor de buurt te 
doen hoger is, kennen minder over-
last en misdrijven.

In dit hoofdstuk komen Ridderkerk, 
Westervoort en Arnhem aan het 
woord. De gemeenten Westervoort en 
Ridderkerk hebben een  duidelijke visie 
op de rol van burgers bij opvoeden en 
opgroeien en deze visie is vertaald in 
beleid. In Arnhem is het gemeentelijk 
beleid op dit punt nog in ontwikkeling, 
maar het CJG krijgt daar alle ruimte en 
budget om te investeren in een betere 
sociale omgeving voor kinderen.
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Ridderkerk vormt één van de 15 
gemeenten die vallen onder de stads-
regio Rotterdam. Arno Hogendoorn: 
“Deze regio heeft het actieprogramma 
‘Ieder Kind Wint, zorg voor de 
toekomst’ opgesteld. Daarin spreken 
de gemeenten gezamenlijk uit dat hulp 
en ondersteuning er niet toe moet 
leiden dat ouders op een zijspoor 
worden gezet. Hulp moet er juist toe 
leiden dat gezinnen worden versterkt 
in hun kracht en zelfredzaamheid.
”Dit actieprogramma én de transitie 
jeugdzorg vraagt volgens de gemeente 
Ridderkerk om een nieuwe sturings-
aanpak. Hierbij wordt niet gewerkt 
vanuit een masterplan. Centraal in de 
aanpak staat juist het op kleine schaal 
zoeken naar en leren over oplossingen 
voor grootschalige verandering. “Denk 
breed, handel klein”, vat de beleidsme-
dewerker de Ridderkerkse aanpak 
samen. 

DnA van de wijk
Arno Hogendoorn is in dienst van de 
gemeente en heeft zowel de coördi-
natie van het CJG als de transitie jeugd-
zorg in zijn takenpakket. “De ambities 
en beleidsagenda’s worden terecht 
groots geformuleerd”, zegt hij.  “Maar 
bij het concretiseren van die ambities 
zoeken we als gemeente nadrukkelijk 
de verbinding met jongeren, ouders en 
het maatschappelijk middenveld: het 
DNA van de wijk. Denk hierbij aan de 
scholen, sportverenigingen, de kerk.” 

CJG als spil
Bij die vertaalslag naar de praktijk 
vervult CJG Ridderkerk een spilfunctie. 
Dat doet ze op verschillende manieren. 
Zo heeft het CJG een ontwikkelgroep in 
het leven geroepen, waar organisaties, 
ouders en jongeren aan deelnemen. 
Deze ontwikkelgroep geeft onder 
andere richting en invulling aan het 

CJG-werkplan. Daarnaast is het CJG een 
ontwikkeltraject rond pedagogische 
civil society gestart. Arno Hogendoorn: 
“Met als eerste stap een visiebijeen-
komst, waarin we samen met het 
management van diverse organisaties 
hebben verkend wat we onder pedago-
gische civil society verstaan en hoe we 
daar gezamenlijk vorm en inhoud aan 
willen geven.”

Attitudeverandering door te doen
Ruimte bieden aan de eigen kracht van 
gezinnen en een positieve bijdrage 
leveren aan de pedagogische civil 
society staan hoog in het vaandel bij de 
gemeente Ridderkerk. Arno 
Hogendoorn: “Om deze doelen te reali-
seren is bij beroepskrachten een attitu-
deverandering nodig. Daar moet je met 
elkaar over praten, maar je moet het 
vooral ook gewoon gaan doen. In 
kleine stapjes. Zo is nu de afspraak dat 

Gemeente Ridderkerk hecht veel waarde aan 

een actieve rol van burgers bij opvoeden en 

opgroeien en heeft de pedagogische civil 

society omarmd als uitgangspunt voor haar 

beleid. Coördinerend beleidsmedewerker  

Arno Hogendoorn vertelt meer over het 

proces van visie- en beleidsvorming en de rol 

van het CJG in deze gemeente. 

“Denk breed, handel klein”, vat Arno Hogendoorn 
de Ridderkerkse aanpak samen. 

De pedagogische civil society als basis voor beleid

Arno Hoogendoorn
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Samen beleid maken in Westervoort

“Beleid maken doe je in samenspraak met de mensen waar het om 

gaat” vindt Ron Schoonwater, beleidsambtenaar Jeugd in de 

gemeente Westervoort. “Als gemeente moet je niet alleen facili-

teren maar ook beleid en lijnen uitzetten om mensen te horen.”

Westervoort richt zich op het verder 
ontwikkelen van integraal positief 
jeugdbeleid. Met daarbij als uitgangs-
punt dat jongeren, ouders en kinderen 
actief betrokken worden bij het 
vormen van beleid en de uitvoering 
hiervan. Dat Westervoort goed op weg 
is blijkt uit de Jong Lokaal Bokaal die zij 
begin 2013 in de wacht sleepten. 

Jeugd betrekken
De Jong Lokaal Bokaal is een prijs voor 
de gemeente die zich het beste inzet 
voor positief jeugdbeleid en jongeren-
participatie. Volgens de jury van de 
Jong Lokaal Bokaal heeft de gemeente 
Westervoort in haar beleid een vaste 
lijn om jeugd te betrekken bij alles wat 
hen aangaat. Voorbeelden zijn de 
jongerenomroep De Beeldbuis, het 
stimuleren van jongeren om zelf activi-
teiten te ondernemen binnen het 

jongerenwerk en het Burgerbuddy-
project om jongeren meer te betrekken 
bij de politiek. 

Pedagogisch coach
Westervoort is ook kartrekker binnen 
de regio als het gaat om de inrichting 
van cliëntparticipatie in het nieuwe 
zorgstelsel. Samen met Zorgbelang 
Gelderland, the Streets Department en 
De Beeldbuis wordt ingezet op een 
viersporenbeleid. Er wordt onder 
andere een brigade gevormd van 
ouders en jongeren, De Beeldbuis 
maakt informatieve uitzendingen voor 
raadsleden en er wordt een docu-quiz 
voor professionals samengesteld. 
“Daarnaast hebben we binnen het CJG 
een nieuwe functie gecreëerd, namelijk 
die van een pedagogisch coach,” vertelt 
Ron Schoonwater. “Ouders hebben 
meegedacht in het competentieprofiel 

van deze functionaris die zich gaat 
richten op het betrekken en activeren 
van ouders in het CJG. Actieve ouders 
zullen ook gevraagd worden om mee te 
denken over de toegang tot de zorg.”

Een pedagogisch coach in het CJG

“In Westervoort hecht men er veel 
waarde aan dat het CJG een positieve 
stimulans geeft aan de pedagogische 
civil society. Maar dit kost ook veel 
tijd. Om die reden is een pedagogisch 
ondersteuner aangetrokken die voor 
ouders  aanspreekpunt is en tijd en 
aandacht aan initiatieven kan geven.”

Petra Bazuin, CJG-coördinator 
Westervoort 

in het casusoverleg door professionals 
niet meer óver jeugd en ouders wordt 
gesproken, maar mét jeugd en ouders.” 
Daarnaast heeft het CJG samen met de 
ontwikkelgroep een scholingstraject 
uitgewerkt, dat professionals toerust 
en stimuleert om ruimte te bieden aan 
de eigen kracht van gezinnen en om 
meer oog te krijgen voor het potentieel 
in de wijk.  “Dat past ook in het beleid 
van de gemeente om de CJG-netwerk-
organisatie de omslag van een aanbod- 
naar vraaggerichte organisatie te laten 
maken”, aldus de beleidsmedewerker. 
“In die lijn heeft de  gemeente 
Ridderkerk haar subsidiebeleid gewij-
zigd. Er wordt namelijk niet alleen 

meer gevraagd om methodieken en 
producten, maar om competente 
professionals die vraaggericht te werk 
gaan en zodoende de juiste methodiek 
of werkwijze inzetten.”

Succesfactoren
Dat Ridderkerk in zowel beleid als 
praktijk al een aantal flinke stappen 
heeft kunnen zetten, heeft volgens 
Arno Hogendoorn met verschillende 
factoren te maken. “Omdat ik in dienst 
ben van de gemeente en als het ware 
‘los’ van de partijen sta, heb ik  veel 
mandaat en mogelijkheden om partijen 
bij elkaar te brengen en veranderingen 
door te voeren. Daarnaast kent het 

maatschappelijk middenveld elkaar 
goed en staat men open voor proef-
tuinen en nieuwe samenwerkings-
verbanden. Zo is met buurgemeente 
Barendrecht en het Ridderkerks vrijwil-
ligersplatform Home-Start ingevoerd 
en zijn we samen met vrijwilligersor-
ganisaties actief bezig het netwerk van 
vrijwilligers uit te breiden. En last but 
nog least: onder de professionals is veel 
draagvlak voor het CJG als netwerkor-
ganisatie. Vanuit dat commitment zie 
ik de transitie jeugdzorg en daarmee 
de doorontwikkeling van het CJG met 
vertrouwen tegemoet.” 
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Daphne Vrijkotte

CJG Arnhem: vanuit eigen kracht

In Arnhem heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een eigen 

budget voor de ontwikkeling en stimulering van burgerkracht. De 

gemeente vindt het thema belangrijk en geeft het CJG de ruimte 

om hier vanuit een eigen visie aan te werken. Het CJG kan hier-

door zelf initiatieven ondersteunen en bijeenkomsten organi-

seren.

Daphne Vrijkotte, CJG-coördinator in 
Arnhem-Noord, vertelt: “Het CJG is een 
netwerk van professionals, maar óók 
een netwerk van ouders. Het CJG biedt 
ouders een podium om te laten zien dat 
ook zij iets te bieden hebben. Wij 
steunen burgerinitiatieven die passen 
binnen de doelstellingen van ons CJG. 
Mensen aanspreken op hun eigen 
kracht stimuleert een positiever zelf-
beeld. Mensen krijgen energie als ze 
hun ideeën en plannen zelf vorm 
kunnen geven en het CJG kan daarbij  
ondersteuning bieden. Dat is wat wij 
doen: ondersteunen. We nemen het 
niet over van burgers.” 

CJG ván ouders
Daphne Vrijkotte: “Het gaat er bij het 
CJG om dat je stimuleert dat ouders 
met elkaar in gesprek gaan over 
opvoeden. Opvoeden hoef je niet alleen 
te doen, daar mag je anderen bij 
betrekken en je kunt ervaringen uitwis-
selen. Ouders merken door de 
gesprekken dat strubbelingen bij het 
opvoeden normaal zijn, maar ook 
wanneer het niet meer zo normaal is en 
wanneer hulp niet raar is. Het CJG is de 
plek waar de vraag van de ouder 
centraal staat: ‘Wat wil jij, wat heb jij 
nodig?’ Het CJG in zijn ultieme vorm is 
niet voor maar ván ouders. Het is de 

bron voor professionals om de vraag 
van ouders te achterhalen en de plek 
waar uitwisseling tussen burgers en 
professionals plaatsvindt.”

Vertrouwen in de burger
De CJG-coÖrdinator: “Wees  voorzichtig 
om vanuit het oogpunt van een profes-
sional de kwaliteit van burgerinitia-
tieven te beoordelen. Als CJG stimuleer 
je burgerinitiatieven die passen binnen 
het gedachtegoed van het CJG. De 
kwaliteit ervan beoordelen de mensen 
zelf. Als het initiatief bij de behoefte 
van de burger past, komen ze niet 
terug. Burgers kunnen dat heel goed 
zelf bepalen. Dat is eigen kracht. Je 
moet de burger vertrouwen: zij kunnen 
het prima zelf. Als CJG moet je geen 
oordeel vellen of –in tegenstelling tot 
professionele hulpverleningkwaliteits-
eisen stellen. Je moet loslaten!” 

Rol gemeente
Dat het CJG zelf richting kan geven aan 
haar rol in de ontwikkeling van de 
pedagogische civil society, wordt als 
positief ervaren. “Maar de keerzijde is 
dat het CJG niet duidelijk gepositio-
neerd wordt door de minimale kaders 
van de gemeente”, aldus Daphne 
Vrijkotte. “Mijn collega’s en ik moeten 
regelmatig uitleggen waarom iets wel 

of niet kan bij het CJG. Zo ontvangen 
we wel eens subsidieaanvragen. Maar 
het CJG is niet de gemeente.” Dat de 
gemeente Arnhem de ontwikkeling 
vande pedagogische civil society zeker 
belangrijk vindt, blijkt uit de gemeente-
lijke proeftuin ‘Kracht op de Bult’. Hier 
ontwikkelen burgers een wijkvisie; zij 
geven aan wat zij belangrijk vinden. 
Vervolgvraag is hoe de bewoners dit 
zelf denken te bereiken, wat ze nodig 
hebben en wat ze zelf kunnen. De rol 
van het CJG in dit project is gekoppeld 
aan het thema ‘Het kind en de 
toekomst in deze wijk’.

Voeten in de klei
De gemeentelijke aandacht gaat nu 
vooral uit naar de transitie jeugdzorg. 
Van daaruit zal de gemeente nieuwe 
kaders ontwikkelen. Deze worden in 
2015 verwacht. De Arnhemse 
CJG-coördinatoren zouden graag 
samen met de gemeente over deze 
beleidskaders nadenken. Centrale 
vraag daarbij is: “Hoe moet het CJG zich 
verhouden tot maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals de civil society? 
Wat verwacht de gemeente hierin van 
het CJG?” Daphne Vrijkotte: “Wij staan 
met onze voeten in de klei. Wij kunnen 
de verbinding zijn tussen burgers, 
professionals en gemeente.”

Daphne Vrijkotte:
 “Het CJG in zijn ultieme vorm 
is niet voor, maar ván ouders.”
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Veel meer betrokkenen dan nu kunnen bijdragen aan een beter pedagogisch 
klimaat. Actieve burgers, vrijwilligers en de gezinnen zelf vormen het hart van 
de pedagogische civil society. Maar ook professionals kunnen hun steentje 
bijdragen, bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen en samen te werken 
met die vrijwilligers, burgers en gezinnen.

in de praktijk

Vrijwillige inzet

Het Verwey-Jonker Instituut deed in 2011 onderzoek naar de samenwerking tussen 

professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin en zette een aantal tips op een rij voor 

gemeenten en organisaties, die de vrijwillige inzet meer of beter willen benutten. 

In dit hoofdstuk leest u hoe jongeren op het platteland en ouders in Ede zich voor anderen inzetten. 
En hoe de gemeenten en organisaties in Wageningen, Westervoort en Oude IJsselstreek informele 
sociale verbanden laten opbloeien door een ideeënwedstrijd.   

•	 Creëer ontmoetingsplaatsen. 
Als beleidsambtenaar kunt u door de 
inrichting van de fysieke woonomge-
ving mensen uitnodigen om deel te 
nemen aan elkaars leven. Denk aan 
pleinen, gezamenlijke veldjes, speel-
toestellen. Daarnaast kan de 
gemeente ook (leefbaarheids)budget 
inzetten om initiatieven van bewo-
ners te ondersteunen voor het beter, 
leuker, leefbaarder en veiliger maken 
van hun straat, buurt of wijk.

•	 Zoek informele partners op. 
Wie als professional de burgerbetrok-
kenheid wil vergroten, doet er goed 

aan om in het eigen  werkgebied uit 
te zoeken welke groepen, initia-
tieven en organisaties op vrijwillige 
basis actief zijn. Misschien kunt u 
samen optrekken, omdat u elkaar 
goed aanvult. Of vormt een infor-
mele organisatie de perfecte brug 
naar de mensen die u zoekt.

•	 Geef vrijwilligers vertrouwen. 
Vertrouwen tussen professional en 
vrijwilliger is een succesfactor in de 
samenwerking. Het gaat om elkaar 
kennen, weten wat je van elkaar 
kunt verwachten en wat je aan 
elkaar hebt. Laagdrempelig contact 

blijkt in veel gevallen een belangrijke 
voorwaarde voor vertrouwen, open-
heid en veiligheid tussen professio-
nals en vrijwilligers. 

•	  Zorg voor gezelligheid, binding en 
groepsgevoel. 
Gezelligheid en groepsgevoel blijken 
belangrijke motiverende factoren 
voor een goede samenwerking en 
voor duurzame binding van vrijwilli-
gers.

Deze en andere tips zijn te vinden in 
‘Pedagogische civil society voor beginners’, 
Verwey-Jonker Instituut (2012)



7SPECtRuM CJG-BERICHt JuNI 2013

De Vonk van Wageningen

Hoe kun je burgers uitdagen om zich voor hun gemeenschap in te zetten? Hoe kun 

je informele sociale verbanden laten opbloeien, die zich duurzaam inzetten voor 

een goed opvoedklimaat? Dat vraagt om een creatieve, laagdrempelige aanpak 

die veel mensen bereikt en aanspreekt. Bijvoorbeeld in de vorm van een wedstrijd 

waarbij vooral burgers maar ook het vrijwilligers- en welzijnswerk worden geprik-

keld hun eigen kracht te gebruiken en zich blijvend voor de pedagogische civil 

society in te zetten.

Spectrum CMO Gelderland en CMO 
Groningen ontwikkelden in 2011 in 
opdracht van ZonMw en met steun van 
het VSBfonds samen met vier pilotge-
meenten de wedstrijdmethodiek De 
Vonk van Nederland. Dit is een ideeën-
wedstrijd rond opgroeien en opvoeden. 
Via een digitaal platform kunnen 
burgers hun ideeën indienen. Een jury 
nomineert de initiatieven die bij de 
uitgangspunten van De Vonk passen. 
Op deze genomineerde ideeën kunnen 
inwoners van de gemeente stemmen. 
De stemronde bepaalt welke initia-
tieven een geldprijs krijgen uitgereikt. 
De gemeente en het VSB fonds stellen 
deze geldprijzen beschikbaar voor de 
uitvoering. 

Voor jong en oud
Wageningen was een van de 
gemeenten waar in 2011 een pilotpro-
ject van De Vonk plaatsvond. Er wer-
den 16 ideeën ingediend. ‘Zomerdagen’ 
kreeg de meeste stemmen. Vier spette-
rende zomerdagen waar in Wijk Oost 
voor jong en oud allerlei activiteiten 
werden georganiseerd, zoals een 
moederverwenmiddag, gezamenlijke 
maaltijden en een nachtspel voor 
tieners. Francis van Dusseldorp, werk-
zaam bij welzijnsorganisatie Solidez, 
ondersteunde de deelnemers van De 
Vonk van Wageningen. “Ik hielp de 
genomineerden bij het opstellen van 

een projectvoorstel, bij het maken van 
promotiemateriaal voor hun idee en 
uiteindelijk ook bij de uitvoering. Ik 
was de schakel tussen de ‘bureaucrati-
sche systemen’ en de enthousiaste 
burger van wie we willen dat ze 
enthousiast blijven. Inmiddels zijn we 
een jaar verder en informeer ik af en toe 
nog eens hoe het gaat.” 

Het vonkt!
En het gaat goed. Bijna alle genomi-
neerde ideeën zijn inmiddels uitge-
voerd en er wordt al nagedacht over 
een tweede Vonk. “De Vonk heeft wel 
wat los gemaakt en heel wat positiefs 
opgeleverd,” aldus Francis van 
Dusseldorp. “Meer zelfs dan ik in eerste 
instantie had verwacht. Het is enorm 
stimulerend dat mensen zelf de 
beschikking krijgen over het prijzen-
geld. Dat zorgt ervoor dat mensen 
serieus omgaan met hun idee en de 
uitvoering ervan. Opeens doe je het 
niet meer voor jezelf. De buurt stemt 
op jouw idee en daarmee krijg je groen 
licht van de gemeenschap. Deelnemers 
vinden het fijn dat hun idee gewaar-
deerd wordt en dat gezien wordt dat ze 
iets voor de maatschappij doen.”

Van idee naar werkelijkheid
Vertrouwen is in deze wedstrijd een 
belangrijke factor. Als professional 
moet je loslaten en vertrouwen dat 

burgers zich positief voor hun gemeen-
schap inzetten. Francis van 
Dusseldorp: “Het initiatief ligt bij de 
deelnemers. Zelf sluit je aan met je 
eigen capaciteiten. Ik vind het een 
plezierige manier van werken. Je ziet 
dat deelnemers zelf moeite doen voor 
stemmen en draagvlak. Zij zijn verant-
woordelijk voor hun eigen idee. En wat 
ik dan zie is dat in korte tijd, met een 
bedrag dat niet eens zo bijzonder groot 
is, ideeën een flinke impuls krijgen.”

De Gelderse gemeenten Wageningen, 
Westervoort en Ubbergen hebben inmiddels 
met veel plezier en succes aan De Vonk 
meegedaan. Ook belangstelling? 
Neem contact op met Elise Roelofse: 
(026) 384 63 12
e.roelofse@spectrum-gelderland.nl

Francis van Dusseldorp: “Opeens doe je het niet 
meer voor jezelf. De buurt stemt op jouw idee en 
daarmee krijg je groen licht van de gemeenschap.”

CJG vonkt ook

Jolanda van Keulen was projectleider 
van De Vonk van Wageningen. “Het is 
een mooie manier om signalen uit de 
wijk op te halen. Ook wordt door zo’n 
wedstrijd de bekendheid van het CJG 
vergroot. Wel is het belangrijk om te 
kunnen loslaten, want soms komt 
een initiatief uiteindelijk niet tot reali-
satie.”

Jolanda van Keulen, CJG-coÖrdinator 
Wageningen

Francis van Dusseldorp
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De Vonk van Westervoort

Ter stimulering van nieuwe ideeën en 

initiatieven onder burgers heeft 

Westervoort meegedaan aan De Vonk. 

Samen met het jongerenwerk Creon en 

het CJG werd een projectgroep gevormd. 

De jury nomineerde acht ideeën. Naast 
de wethouder en een jongerenwerker 
namen ook drie jongeren en twee 
ouders deel aan de jury. terugkijkend 
op De Vonk van Westervoort vertelt 
Ron Schoonwater, beleidsambtenaar 
Jeugd: “De Vonk is een methode om 
burgers de beweging te laten maken 
naar eigen kracht en inzet voor de 
pedagogische civil society. De Vonk 
heeft een aantal unieke leuke ideeën 
opgeleverd die vanuit heel verschil-

lende hoeken werden ingediend. Niet 
alleen eenmalige activiteiten, maar 
ook initiatieven die langduriger zijn.”

Anders subsidiëren
De beleidsambtenaar: “De methodiek 
sprak mij vooral aan, omdat het gaat 
om een andere manier van subsidiëren 
van burgerinitiatieven. Het budget 
wordt direct beschikbaar gesteld aan 
de ideeën van mensen zelf. Dit vraagt 
ook een andere houding van de 

gemeente, je moet vertrouwen hebben 
in burgers.” 

Meerdere winnaars
Veel Westervoorders brachten een 
stem uit op hun favoriete idee. 
uiteindelijk wonnen drie initiatieven 
een geldprijs. Ron Schoonwater: “Maar 
De Vonk levert meer exposure op dan 
alleen de prijswinnaars. We bekijken nu 
of de overige ideeën op een andere 
manier doorgang kunnen vinden.”

Ron Schoonwater:
“De Vonk sprak mij vooral aan, omdat het gaat om een 
andere manier van subsidiëren van burgerinitiatieven.”

Een civil society is een samenleving waarin burgers gebruik 
maken van hun eigen kracht en elkaar helpen in leuke en 
moeilijke tijden zonder dat daar direct professionele 
bemoeienis bij komt.
Bij het vormgeven van die civil society ligt voor het werk van 
professionals de nadruk op het versterken van de eigen 
kracht van burgers, zowel individueel als in samenhang met 
elkaar. 

De civil society versterken vraagt – naast inzet van burgers 
– een andere taakopvatting van professionals en regievoe-
ring van beleidsmakers. Aan de daadwerkelijke vormgeving 
van de civil society zijn twee belangrijke voorwaarden 
verbonden:
•	 Vertrouwen

In de burger, de samenleving, de professional, de organi-
satie, de politiek

•	 Waardering
Voor de inzet van alle betrokkenen; iedereen doet zijn 
best!

De pedagogische civil society ligt in het verlengde van deze 
civil society. Zij vraagt vooral een herbezinning op opvoe-
dingsverantwoordelijkheden. Primair verantwoordelijk zijn 
altijd de ouders, maar waar kinderen omgaan met anderen, 
leren zij, altijd en overal. Dit betekent dat iedereen invloed 
heeft op het opgroeien en opvoeden van kinderen. Deze 
bewustwording is van essentieel belang om de pedagogi-
sche civil society vorm te geven, om kinderen een passende 
plek te geven in de omgeving waarin zij opgroeien met de 
juiste betrokkenheid van volwassenen die hen omringen 
tijdens dat opgroeien.

Wat is de (pedagogische) civil society?
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Gezocht: opvoedtip!

Onder deze titel bracht CJG Oude IJsselstreek een pers-

bericht uit om ouders te attenderen op een door het CJG 

georganiseerde wedstrijd. Ouders konden hun opvoed-

tips en ideeën kenbaar maken en een prijs winnen voor 

het hele gezin. Deze wedstrijd bleek een succesvolle 

manier om ouders te inspireren tot het uitwisselen van 

opvoedtips en ideeën. 

In de Nationale Week van de 
Opvoeding 2012 startte CJG Oude 
IJsselstreek een zoektocht naar de 
beste opvoedtip in de gemeente. 
CJG-coördinator Lia Dieleman: “We 
wilden graag meer aandacht besteden 
aan opvoedtips en ideeën van ouders 
zelf en het opsporen daarvan op een 
leuke en aantrekkelijke manier 
aanpakken. We hebben ervoor gekozen 
om dit –geïnspireerd door De Vonk- in 
de vorm van een wedstrijd te doen, 
startend in de week met veel promotie 
rond opvoeden: de Week van de 
Opvoeding.” 

Opvoedvitaminen
De wedstrijd ‘Opvoedvitaminen’ heeft 
25 tips en ideeën opgeleverd. Lia 
Dieleman: “De jury, bestaande uit onze 
wethouder, een CJG-professional en 
een vrijwilligster, heeft de beste tip 
geselecteerd. Als prijs kreeg de 
winnares, uit handen van de 
wethouder, een dagje uit naar Winter 
Phantasialand voor het hele gezin.” 
Naast de beste opvoedtip ging een 
eervolle vermelding naar ‘Peuter Spelen 
in Westendorp’, een initiatief van een 
aantal ouders uit een van de kernen 
van Oude IJsselstreek. Lia Dieleman: 
“Door het ontbreken van een peuter-
speelzaal in dit dorp organiseert een 
groep ouders in samenwerking met de 
basisschool maandelijks speelactivi-
teiten en voorleesuurtjes. Door de 
krimp in de kleine kernen zijn er steeds 
minder voorzieningen. Zo ook voor 

peuters. Met dit initiatief is weer een 
ontmoetingsplek voor ouders en hun 
jonge kinderen gecreëerd, wat 
bijdraagt aan de saamhorigheid en 
leefbaarheid in dit dorp.” 

Ondersteuning CJG
Naast een cadeau voor de beste 
opvoedtip konden ingezonden ideeën 
rekenen op ondersteuning van het CJG 
bij de realisering ervan. “We hadden 
verwacht dat ouders ook ideeën 
zouden inzenden, die nog niet in prak-
tijk waren gebracht”, aldus de CJG-
coÖrdinator. “Maar dat pakte anders 
uit: alle ingezonden tips en ideeën 
wáren al in praktijk gebracht. We 
hebben daarom ons aanbod voor 
ondersteuning aangepast en meer op 
maat gemaakt. Zo gaan we op verzoek 
van de initiatiefgroep van ‘Peuter 
Spelen in Westendorp’ samen met deze 
ouders terugkijken op hun traject: wat 
is bij het realiseren van hun idee goed 
verlopen en wat minder goed. 
Daarnaast verkennen we met hen of en 
zo ja hoe we vanuit het CJG dit burger-
initiatief, naast PR,  verder kunnen 
ondersteunen.” 

naar ouders toe
De wedstrijd heeft een aanzet gegeven 
tot het in beeld krijgen, uitwisselen en 
ondersteunen van ideeën. Lia 
Dieleman: “Alle tips die we met 
toestemming van de inzenders hebben 
mogen publiceren, zijn te vinden op 
onze website. Zo kunnen andere 

ouders ideeën voor hun eigen gezin of 
buurt opdoen. Onze volgende stap is 
om onze contacten te versterken met 
de organisaties waar ouders en 
kinderen komen. Via vindplaatsen als 
scholen, kinderopvang, buurthuizen en 
verenigingen hopen we meer ouder-
initiatieven op het spoor te komen en 
waar nodig en gewenst deze te onder-
steunen. En daar waar een idee nog 
niet is gerealiseerd, dragen we ook 
graag ons steentje bij. Zoals nu bij de in 
aanbouw zijnde brede school in 
Varsseveld, waarin twee basisscholen, 
kinderopvang en buitenschoolse 
opvang worden gehuisvest. Deze brede 
school wil ouders graag actief 
betrekken, maar is nog zoekende hoe. 
Het idee is nu om samen met hen te 
inventariseren wat er onder ouders aan 
wensen en ideeën leeft en wat zij daar 
zelf in zouden willen doen. Zo proberen 
we met elkaar een positieve impuls te 
geven aan de pedagogische civil society 
in Oude IJsselstreek.”

De pedagogische civil society 
versterken

In samenwerking met ZonMw onder-
steunt Spectrum de Gelderse 
gemeenten Arnhem, Montferland, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Renkum bij het versterken van de 
pedagogische civil society. Ook 
belangstelling? Neem contact op met 
Janneke van Lier, (026) 384 63 27,
j.van.lier@spectrum-gelderland.nl.

Lia Dieleman
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Pedagogische civil society in migrantengemeenschappen

Lia Dieleman: 
“In 2013 gaan we de 
wedstrijd in regionaal 
verband organiseren.  
Met iedere gemeente een 
eigen jury en prijs.  
Zo houd je het dichtbij.”

Tips

•	 Het CJG kan een positieve impuls aan de pedagogische civil 
society geven. Begin klein, van onderaf en op het juiste 
moment. Zoek kansen, met name daar waar in de 
gemeente het voorzieningenniveau laag is of afneemt.

•	 Wil je ook een activiteit in de vorm van een wedstrijd orga-
niseren? Bedenk een originele naam, zoek een geschikte 
aanleiding om te starten en zet in het persbericht dat de 
ingezonden bijdragen worden gepubliceerd (dan hoef je 
niet achteraf om toestemming te vragen). Behoefte aan 
meer informatie? Ga naar www.cjgoude-ijsselstreek.nl/
ouders of neem contact met ons op.

Lia Dieleman, CJG-coördinator Oude IJsselstreek

In migrantengemeenschappen is het 
idee van ‘it takes a whole village to 
raise a child’ niet nieuw, maar een 
vanzelfsprekend onderdeel. Er zijn veel 
praktische voorbeelden te noemen van 
de eigen kracht, de samenredzaam-
heid en de vrijwillige inzet in deze 
gemeenschappen. Denk aan de buurt-
vaders of aan grootouders die hun 
kleinkinderen grootbrengen. 

Wat kan het CJG van migrantenorgani-
saties leren? En wat zouden het CJG en 
migrantenorganisaties in de wijk of 
gemeente voor elkaar kunnen bete-
kenen? Enkele tips voor CJG’s die nog 
geen tot weinig contact met deze 
organisaties hebben:
•	 Ga na welke migrantenorganisaties 

in de buurt of in de gemeente actief 
zijn.  Maak gebruik van kennis bij je 
gemeente of bij sleutelpersonen in je 
netwerk.

•	 Investeer in het contact zoeken, in 
kennis maken en in de opbouw van 
een relatie met deze organisaties. 
Contact met een sleutelpersoon van 
de desbetreffende migrantenorgani-
satie is een essentiële eerste stap 
hierin.

•	 Vraag hen hoe hun vrijwillige mede-
werkers zich voor hun gemeenschap 
inzetten en een bijdrage leveren aan 
een goed opvoedklimaat voor hun 
kinderen. 

•	 Leg uit wat het CJG is en doet. Wees 
als CJG bewust van je imago. Welk 
beeld heerst er over het CJG bij de 
verschillende migrantenorganisa-
ties? Ga daarover in gesprek en zoek 
uit hoe –indien nodig- het CJG 
toegankelijker kan worden.

•	 Verken vervolgens wat je voor elkaar 
kunt betekenen. Ga op zoek naar  
gezamenlijke belangen en wensen. 
tast af of deze organisaties zich 

naast hun eigen doelgroep mogelijk 
ook voor andere (buurt)bewoners 
willen inzetten. 

•	 Spreek concrete acties af. Een 
kennismakingsbijeenkomst rond het 
thema samen opvoeden kan bijvoor-
beeld een eerste stap zijn.   
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De pedagogische civil society op het platteland

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is een 

vereniging met zelfstandige leden. Het doel 

van de vereniging is om jongeren tussen de 

16 en 35 jaar te stimuleren in actie te komen 

voor hun eigen leefomgeving. De PJG gaat 

uit van de kracht van de jongeren, het eigen 

enthousiasme en de eigen verantwoorde-

lijkheid om actief deel te nemen aan de 

maatschappij.

‘Jouw rol en de maatschappij’ is voor de 
PJG het thema van 2013. Dit sluit aan bij 
het principe van de (pedagogische) civil 
society: een samenleving waarin 
burgers gebruik maken van hun eigen 
kracht en elkaar helpen in leuke en 
moeilijke tijden. Voorbeelden van 
concrete projecten die jongeren onder 
andere uitvoeren zijn een toneelstuk en 
een zeskamp.

De revue
Jong Gelre Ruurlo organiseert al jaren-
lang een revue aan het einde van het 
jaar. In dit zelfgeschreven toneelstuk 
komen op humoristische wijze plaatse-
lijke thema’s aan bod. Een van de drie 
voorstellingen wordt speciaal opge-
voerd voor 65-plussers. Sommigen van 
hen hebben vroeger zelf bij Jong Gelre 
gezeten en vinden het mooi dat het 
nog steeds bestaat. De jongeren 
brengen de ouderen naar het zalencen-
trum; er is wel altijd professionele 
verzorging aanwezig. 
Sander Dijkman, voorzitter van Jong 
Gelre Ruurlo: “Ouderen ervaren het 
echt als een dagje uit en praten er nog 
weken over. De jongeren vinden het 
belangrijk dat iedereen ervan kan 
genieten.” Voor de jongeren is het 
saamhorigheidsgevoel een belangrijk 

reden om mee te doen met de revue. 
Sander Dijkman: “Ze willen samen iets 
ondernemen en hebben de drang om 
het goed te doen. De reacties van 
ouderen zijn veelal positief. Dat merk je 
aan het schouderklopje dat ze geven of 
de glimlach op hun gezicht. Soms 
ontstaan er persoonlijke gesprekken 
tussen jong en oud.” 

Bronckolympics
Jong Gelre Vorden/Warnsveld organi-
seert sinds 2008 elk jaar de 
Bronckolympics. Dit is een zeskamp 
voor mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. Het doel is om 
jongeren en ouderen met en zonder 
beperking met elkaar in contact te 
brengen en een leuke dag te bezorgen. 
Suzan Koop, secretaris van Jong Gelre 
Vorden/Warnsveld geeft aan dat de 
kinderen en hun ouders erg enthou-
siast zijn over de Bronckolympics en blij 
zijn dat er iets in de buurt wordt geor-
ganiseerd. “Het geeft mij ook een goed 
gevoel om te zien dat zij een leuke dag 
hebben. We organiseren verschillende 
spelletjes als rolstoelhockey en blind-
volleybal, zodat mensen die geen 
beperking hebben, kunnen ervaren hoe 
het is om te leven met een beperking.” 
Samen met sportvereniging Socii orga-

niseren ze alles zelf. Suzan Koop: “Het is 
jammer dat weinig mensen zonder 
beperking zich opgeven voor deze dag. 
Bij de promotie voor deze doelgroep 
kunnen wij nog wel hulp gebruiken.” 
 
PJG en CJG
Jongeren zijn prima in staat om dit 
soort activiteiten zelf te organiseren en 
uit te voeren. Ze spelen een actieve rol 
en geven mede vorm aan de samenle-
ving. Dit moet dan ook niet van hen 
overgenomen worden. Het CJG kan 
deze initiatieven ondersteunen door 
voorwaarden te scheppen en belem-
meringen weg te nemen. Bijvoorbeeld 
door ondersteuning te bieden bij de 
promotie van de Bronckolympics. Zo 
kan de eigen kracht van de jongeren 
worden versterkt en sociale netwerken 
worden vergroot.

Meer informatie
 Zie www.pjgelderland.nl.
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Workshopserie De Tijd van je Leven

De tijd van je Leven bestaat uit vijf 
workshops van 2 uur. 
Er zijn twee varianten: de ene variant 
richt vooral op gezinnen met kinderen 
in de basisschoolleeftijd, de andere op 
gezinnen met peuters. 

Voor meer informatie: 
www.familyfactory.nu

Marieke Westerterp woont in Ede en is 
moeder van twee tweelingen. Vanuit 
haar christelijke overtuiging doet ze 
graag iets voor anderen en wil ze de 
contacten in de buurt verbeteren: “In je 
eentje voel je je soms onmachtig. 
Samen heb je veel meer mogelijkheden. 
Ook rond het opvoeden van kinderen. 
Met de opvoeding als invalshoek zijn 
we op zoek gegaan naar een manier om 
ouders met elkaar in contact te 
brengen. En die vonden we in De tijd 
van je Leven, een workshopserie van de 
Family Factory. Via deze stichting 
hebben we een trainingsdag gevolgd 
om te leren hoe we de workshops in 
onze eigen wijk konden opstarten.”

Bijdrage CJG
Marieke Westerterp: ”Bij de organisatie 
van de workshopserie hebben we van 
verschillende kanten hulp gekregen. Zo 
ondersteunden de basisscholen en het 
CJG ons bij de werving. De workshops 

mochten worden gegeven op de basis-
school van mijn kinderen. En dankzij 
een financiële bijdrage van het CJG 
konden we de deelnamekosten voor
ouders laag houden.” Inmiddels hebben 
al twee oudergroepen aan de work-
shopserie deelgenomen. Vooral het 
delen van ervaringen met andere 
ouders en het uitwisselen van tips 
wordt zeer gewaardeerd. Marieke 
Westerterp: “En door vijf bijeenkom-
sten intensief met elkaar te praten over 
je gezin en jezelf bouw je ongemerkt 
een hechtere band op. Je ziet nu op het 
schoolplein en in de buurt dat deze 
ouders elkaar vaker opzoeken. Ik doe 
dat zelf ook.”

Voor elkaar
Wat heeft het Marieke zelf opgeleverd? 
“tijdens de workshopserie ben ik me 
veel meer bewust geworden van de 
grote waarde van het samen spelen 
met mijn kinderen, wat ik mijn 

kinderen graag wil leren en hoe ik dat 
kan doen”, aldus Marieke Westerterp. 
“Ook heb ik geleerd om meer mijn 
kwetsbare kant te laten zien en hulp te 
vragen. En dat heb ik meteen in praktijk 
gebracht, samen met een andere 
moeder uit de opvoedworkshop die een 
vriendin is geworden. We passen nu om 
de beurt een vaste ochtend per week 
op elkaars kinderen. Zo kom ik eens aan 
andere dingen toe en zij ook.”

Aansluiting in de buurt
En hoe nu verder? Marieke Westerterp: 
“We zoeken zoveel mogelijk aansluiting 
bij voorzieningen in de wijk. Zo wil een 
van de basisscholen graag koffie-
ochtenden voor ouders gaan organi-
seren. Daar kunnen we misschien iets 
samen voor opzetten. Ook leeft de 
wens om vaders actiever te betrekken. 
Als ouders redden we het prima, maar 
een steun in de rug van Family Factory 
en het CJG is zeker welkom.”

Opvoedworkshops in Ede voor en door ouders

Marieke Westerterp wilde graag in de buurt en op 

school de contacten tussen ouders onderling verbe-

teren. Samen met twee andere moeders startte ze een 

serie opvoedworkshops. Met als resultaat dat de 

ouders, die hieraan deelnamen, een hechtere band 

met elkaar hebben opgebouwd. “En ook voor mezelf 

had het een meerwaarde: ik heb veel gehad aan de 

opvoedtips en ben twee vriendinnen rijker.”
Marieke Westerterp

Marieke Westerterp:
“In je eentje voel je je soms 
onmachtig. Samen heb je veel 
meer mogelijkheden.
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Het creëren van een (nieuwe) civil society betekent het ontwikkelen 
van een andere visie op taken en rollen van professionals, ouders, 
buurtbewoners en overheid. Het gaat om een visie die leidt tot een 
andere manier van werken: de omslag van hulp verlenen naar 
mensen leren het –samen met anderen- zelf te doen.

Competenties

Omslag in denken en handelen

Het stimuleren van de pedagogische civil society vraagt van de professional 

een actieve, outreachende houding: de professional moet de burgers 

opzoeken, aandacht geven en goed luisteren, vertrouwen geven en durven 

uitgaan van de mogelijkheden van burgers.

CJG’s kunnen alle reguliere en spontane 
initiatieven rond opvoeden en 
opgroeien verbinden en versterken. De 
focus ligt nu veelal nog op het 
verbinden van de professionele 
organisatie(s), in het creëren van een 
samenhangend aanbod. Voor het 
vormgeven van de pedagogische civil 
society is een verschuiving nodig naar 
het verbinden van die professionals 
met burgers en vrijwilligers, naar het 
versterken van de eigen kracht bij het 
individu, in het gezin en de samenle-
ving.Daarbij is leidend:

•	 Professionals mogen nooit activi-
teiten overnemen of aanpassen aan 
hun wensen.

•	 Professionals organiseren de peda-
gogische civil society niet, dat doen 
de burgers zelf.

•	 Professionals werken samen met 
burgerinitiatieven. Zij ondersteunen 
en faciliteren, wakkeren aan, zijn een 
steunpilaar of verbindende factor, 
opperen ideeën, nemen belemme-
ringen weg en/of creëren continuï-
teit.

Die omslag in denken en handelen 
vraagt reflectie op het eigen functio-
neren en op de uitgangspunten van 
waaruit de professional werkt. Het 
vraagt van organisaties om hierin te 
investeren: scholing, gesprekken, 
intervisie. Van de gemeente vraagt het 
een duidelijke opdracht aan de organi-
saties die deze uitvoering gaan doen. 

In gemeente Montferland en het 
Groningse Beijum is het proces van 
anders denken en handelen in volle 
gang. Wat zijn de ervaringen en tips 
van CJG-coördinatoren Ine 
Goldschmeding en Evalien Verschuren?
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In gemeente Montferland is men actief bezig om de  

pedagogische civil society te helpen versterken. 

CJG-coördinator Ine Goldschmeding is hier nauw bij 

betrokken en vertelt welke competenties hierbij het 

verschil kunnen maken.

Wat vraagt de pedagogische civil society 

van de professional?

Ine Goldschmeding: “Als CJG-
coördinator lever ik graag een positieve 
bijdrage aan de pedagogische civil 
society. Dit vraagt wel een bepaalde 
houding en vaardigheden. Zo ervaren 
we bij het maken van plannen hoe 
belangrijk het vinden van aansluiting 
en juiste timing is: het goed kunnen 
inschatten waar mogelijkheden zitten 
en wanneer de tijd ergens rijp voor is. 
Wat leeft er bijvoorbeeld bij lokale 
sportverenigingen en waarin zouden 
we samen kunnen optrekken? Hoe leeft 
het onderwerp pedagogische civil 
society onder de lokale (vrijwilligers)
organisaties?” 

niet vóór maar mét
“Om aansluiting te vinden is het 
belangrijk eerst een relatie op te 
bouwen en hiervoor de tijd te nemen”, 
aldus Ine Goldschmeding. “Het vraagt 
investering om elkaar beter te kennen 
en gezamenlijke doelen te vinden. Bij 
het vinden van aansluiting helpt het 
mij ook om stil te staan bij mijn eigen 
waarden en normen. We handelen 
naar wat we zelf goed vinden. Maar 
vindt die ander dat ook? Ik doe dus nu 
bewuster een stapje terug en verplaats 
me in de positie van de ander.” Niet 
alleen in de contacten met organisa-
ties, maar ook naar ouders toe is de 
opstelling van het CJG geleidelijk aan 
het veranderen. De CJG-coördinator: 
“Voorheen hadden we als professionals 
toch wel vaak de neiging om vóór 
ouders te denken in plaats van mét 
ouders. We maakten zelf een  

inschatting van wat een gezin nodig 
had. Nu doen we dat samen met het 
gezin. Voor een casusoverleg nodigen 
we ouders uit en stellen gezamenlijk 
een plan op. Ook hebben we nu meer 
oog voor wat een gezin en het netwerk 
erom heen zelf kan.”

Durven loslaten
In het vormgeven en versterken van de 
pedagogische civil society heb je 
volgens Ine Goldschmeding ook de 
vaardigheid nodig om te schakelen 
tussen aansturen en durven loslaten. 
Ze illustreert dat aan de hand van het 
volgende voorbeeld. “CJG Montferland 
heeft vorig jaar samen met een 
gymnastiekvereniging ouder- en 
kindgym opgezet, met aansluitend een 
koffie-uur voor informele ontmoeting 
en uitwisseling. Hierbij is ook een 
welzijnswerker aanwezig, die na de 
gym het onderling uitwisselen van 
ervaringen, onder andere over  
opvoedthema’s, ondersteunt. Hier 

blijkt veel behoefte aan. Inmiddels 
geven ouders grotendeels zelf invulling 
aan het koffie-uur en is het meer een 
activiteit voor ouders door ouders 
geworden. De welzijnswerker is nu 
alleen nog op de achtergrond aanwezig 
voor eventuele vragen en advies.” 

Leren in de praktijk    
Ine Goldschmeding: “De visie op eigen 
kracht en de pedagogische civil society 
heeft bij ons een proces van anders 
denken en handelen op gang gebracht. 
We hebben ervoor gekozen om dit leer-
proces te koppelen aan praktische acti-
viteiten die ik al met de CJG-partners 
organiseer. We willen aansluiten bij 
initiatieven, proberen mensen met 
elkaar in contact te brengen en  zoeken 
naar de juiste verhouding tussen wat 
men zelf met elkaar kan en waar deze 
moet worden aangevuld met professi-
onele inzet. Het is een proces van 
vallen en opstaan, het vraagt een lange 
adem, maar het is de moeite waard!”

Ine Goldschmeding: 
“De visie op eigen kracht en de  
pedagogische civil society heeft  
bij ons een proces van anders denken 
en handelen op gang gebracht.”

Ine Goldschmeding
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In het Groningse Beijum wordt het CJG druk bezocht en zeer 

gewaardeerd door ouders, buurtbewoners, professionals en de 

gemeente. Wat is het geheim van CJG-coördinator Evalien 

Verschuren, uitgeroepen tot sociaal werker 2012? 

Continue aandacht voor ontmoeting

Evalien Verschuren is vanuit het 
peuterspeelzaalwerk en een buurtcen-
trum ‘doorgerold’ naar het CJG Beijum. 
Wat haar werk kenmerkt is continue 
aandacht voor ontmoeting. Naast haar 
opleiding en diverse cursussen heeft 
vooral de praktijk haar geschoold. Haar 
visie: “Ik ben ondernemer. Ik heb een 
winkeltje en daar wil ik mensen in 
hebben. Hoe krijg ik dat voor elkaar?”

Flexibel en outreachend
“Allereerst door flexibel en outreachend 
te werken”, aldus Evalien Verschuren. 
“We werken niet alleen tijdens kantoor-
tijden. Onze agenda’s worden mede 
bepaald door wijkfeesten en brade-
rieën. We zoeken contact op school-
pleinen, speeltuinen en maken gebruik 
van wijkwebsites en sociale media.” 

Om het CJG een geïntegreerd onder-
deel van de wijk te maken, is het wel 
van belang dat CJG-medewerkers 
ruimte en vertrouwen krijgen van de 
gemeente en de organisaties waar ze 
werkzaam zijn. Om de omslag naar 
deze manier van werken te kunnen 
maken, moet de professional trai-
ningen kunnen volgen, maar vooral 
ook zelf kunnen ontdekken wat wel en 
niet werkt. Evalien Verschuren heeft 
haar werkwijze vaak moeten verde-
digen en werkt soms buiten proto-
collen om.

Elkaar kennen
Evalien Verschuren: “Het gaat er in de 
pedagogische civil society om dat 
ouders met elkaar in gesprek komen en 
een beroep op elkaar durven doen. 

Mensen kennen elkaar vaak niet. In ons 
CJG zien we gebeuren dat mensen als 
onbekenden binnenkomen en bij 
vertrek huissleutels uitwisselen of 
afspraken hebben gemaakt over het op 
elkaars kinderen passen. Dat is waar-
devol!” 

Evalien Verschuren:
 “Onze agenda’s worden mede bepaald 
door wijkfeesten en braderieën.”

Evalien Verschuren

•	 Je bent partner van de ouder, je doet het samen.
•	 Er zijn geen pasklare antwoorden, zoek samen naar 

oplossingen.
•	 Vraag door. Als je echt contact maakt, begrijp je mensen 

beter en ontdek je de samenhang. Dit is niet alleen van 
belang in de gesprekken met ouders, maar ook met 
collega-professionals.

•	 Laat los. Heb vertrouwen in ouders, vrijwilligers en je 
collega-professionals. Soms moet je op je handen gaan 
zitten en laten gebeuren wat gebeurt.

•	 Wees onbevooroordeeld. Achter ieder probleem schuilt 
een verhaal. Laat je eigen normen en waarden thuis.

•	 Ga erop af. Schroom niet, mensen praten graag, zeker als 
het over hun kinderen gaat. Gebruik normale sociale 
vaardigheden, wees open. 

•	 Wees daar waar de mensen zijn. Je moet als 
CJG-medewerker in de wijk zijn, mensen aantrekken, dat 
is je werk. Verspreid je folders niet huis-aan-huis, maar 
gebruik ze om een praatje aan te knopen. Het kost tijd, 
maar je bereikt er veel mee.

•	 Organiseer samen met ouders leuke activiteiten, vooral 
met lekkere hapjes erbij. Daar komen ouders graag 
naartoe!

Tips
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•	 Inspiratiebijeenkomst Pedagogische 
civil society

•	 Begeleiding bij de wedstrijdmetho-
diek De Vonk van Nederland

•	 Begeleiding bij de implementatie en 
coördinatie van Home-Start

•	 Onderzoek naar de vraag van ouders 
en jongeren

•	 Onderzoek naar klanttevredenheid
•	 Advisering bij participatie binnen het 

CJG

•	 Inventarisatie en analyse van het 
aanbod opvoedingsondersteuning

•	 training Burgerparticipatie
•	 training Eigen kracht en oplossings-

gericht werken
•	 training Communiceren met ouders
•	 training Panelmethode
•	 training De kracht van vrijwilligers
•	 training Jongerenwerk Nieuwe Stijl
•	 training Werken aan empowerment 

bij jongeren

Meer informatie:
webdossier: www.cjggelderland.nl 

U kunt alle CJG berichten terugvinden op 
www.spectrum-gelderland.nl/publicaties 
en op www.cjggelderland.nl/publicaties. 

Spectrum is op veel manieren betrokken bij de Centra voor Jeugd en Gezin. 
Gemeenten en CJG’s kunnen bij Spectrum terecht voor:


