
Verslag Startbijeenkomst ‘Jeugdalliantie’ 
 
Datum: 3 oktober 2017 
Locatie: Gebouw Stikkerbuilding, Arnhem 
Organisatie: Spectrum, partner met elan (Jan Ottink, Emmie Gaasbeek, Jorien van Lambalgen, Peter 
Turkesteen) 
Aantal deelnemers: 33 

 

Doelstellingen: 
• Jongerenwerkers (en jongeren) informeren over het bestaan van de (Jeugd) 

Leefbaarheidsalliantie  

• Jongerenwerkers inspireren met good practices en praktische tips  

• In beeld brengen van bestaande jongereninitiatieven of ideeën voor nieuwe 
jongereninitiatieven 

 

Programma: 
1: Informatie over de Leefbaarheidsalliantie en wat deze te bieden heeft. 
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland ondersteunt bewoners (alle leeftijden) die samen duurzame 
activiteiten willen opzetten om de verbondenheid en de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. De 
alliantie wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en bestaat uit Zorgbelang Gelderland, 
Spectrum, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland en Plattelandsjongeren Gelderland.” 
De Alliantie zet zich in om initiatieven van actieve bewoners te helpen realiseren door:  

• Advies en ondersteuning om ideeën verder uit te werken 

• Hulp bij het schrijven van een plan of de uitvoering ervan 

• Contact te leggen met mensen die vergelijkbare plannen hebben 

• Ondersteuning bij het opstellen van een subsidieaanvraag 
 
Subsidieregeling 
Heb je samen met minimaal vier andere bewoners een plan om je eigen buurt te verbeteren? En leidt 
dat tot gezamenlijke activiteiten? Bijvoorbeeld samen koken voor ouderen, samen spelen en 
bewegen, samen vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen? Dan kom je in aanmerking voor 
een subsidie van maximaal 75 % van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen de 
€10.000 en €25.000. Via leefbaarheid.gelderland.nl vind je meer informatie over de subsidieregeling, 
inspirerende voorbeelden en de voorwaarden.  

 
2: Presentatie van good practices:  

a) Het ‘Kenhem’ project in Ede: jongeren organiseren sportactiviteiten voor jongeren. 
Presentatie van het idee, de uitvoering en hoe het tot stand kwam aan de hand van een 
korte video. Zie het filmpje via deze link: https://youtu.be/U5nAShBcBzw  
 

b) Het project ‘Next Level’ van JC Push in Arnhem: Sofyan El Malki is één van de jongeren, die 
dit project hebben opgezet. Met ondersteuning van jongerenwerker Lody Lasamahu hebben 
de jongeren een eigen stichting opgezet en inmiddels budget gekregen van o.a. de gemeente 
Arnhem om het project verder uit te bouwen. Next Level organiseert activiteiten met 
jongeren en buurtbewoners om hun buurt (Presikhaaf) prettig en leefbaar te maken. Sterke 
kanten van het initiatief zijn: de grote ambitie van de deelnemers; het delen van eigen 
ervaringen; het inzetten van ieders talent en eigen kracht. De opzet van de nieuwe stichting 

https://leefbaarheid.gelderland.nl/default.aspx
https://youtu.be/U5nAShBcBzw


werkte ook heel stimulerend. De initiatiefgroep gaat nu ook de ‘jongere’ generatie erbij 
betrekken en hen dezelfde kans geven.   
De rol van de Jongerenwerker is vooral het stimuleren, de groep ruimte geven en 
ondersteunen op afstand. 

 
3: Brainstorm: 
In 4 groepen werd uitgewisseld en nagedacht over het thema: “Eigenaarschap van jongeren”   
Dit thema kun je op veel manieren stimuleren en waarborgen. Uit de groepen kwamen veel 
suggesties. Zowel t.a.v. de visie op jongerenwerk (welzijnswerk) als op de rol en houding van de 
professional. Daarnaast werden een aantal praktische tips genoemd. 
Tenslotte ook nog een concreet stappenplan voor de ontwikkeling van een activiteit. 
 
Uitgangspunten: 

• Serieus nemen van het idee 

• Eigen idee van jongeren staat voorop en blijft voorop 

• Eigen kracht / talent van jongeren staat voorop 

• Falen is niet erg 

• Zelf laten ervaren wat werkt 

• Vrij laten 

• Helpen bij ontdekken mogelijkheden en kansen 
 
Rol en houding begeleider/coach: 

• Motiveren 

• Duidelijkheid geven 

• Luisteren  

• Vertrouwen geven 

• Stimuleren en uitdagen 

• Aansluiten bij de leefwereld van de jongeren 

• Zoeken naar passies, talenten en interesses bij jongeren 

• Gelijkwaardigheid tussen jongere en professional: ‘we doen dit sámen’ 

• Groepsgevoel (‘wij sámen)  bevorderen 

• Contact met ouders  

• Vertalen (ambtenarentaal) 

• Brug vormen tussen beleid en werkveld 

• Verbinder, contactlegger met systeemwereld 

• Niet overnemen! 

• Dynamiek in de groep managen 

• Grenzen bewaken: ‘wat kan de jongere aan?’  ‘wat is haalbaar?’ 
 
Praktische handelingen/aanpak: 

• Rollen omdraaien om te oefenen (bv jongeren t.o. een ambtenaar of wethouder) 

• Whatsapp als opstap naar zelf durven bellen 

• Zorg dat je de omgeving (dorp, wijk, stad) goed kent qua mogelijkheden en belemmeringen 

• Succesverhalen van elders inbrengen als inspiratie 

• Samenwerking zoeken met succesvolle projecten elders 

• Voldoende tijd investeren 
 
  



Praktijkvoorbeeld: Stappenplan bij opzet van een “Ladies Night”  in JC Lochem: 
1. Idee 
2. Bijeenkomst als eerste aanzet 
3. Enquête onder de bezoekers naar draagvlak en behoefte 
4. Plan op papier 
5. Aanvraag subsidie 
6. … 

 
4: Nabespreking en afsluiting: 
De deelnemers noemden de volgende punten als positief en/of belangrijk: 

• De kennismaking met collega’s is prettig en inspirerend op zich 

• Een kans om te netwerken 

• De informatie over de jeugdalliantie is nuttig 

• Er mag nog meer concrete duidelijkheid komen over de voorwaarden om subsidie te krijgen. 
Is er bijv. een aparte rechtsvorm en een bankrekening nodig? (dat zijn hoge drempels voor 
jongeren) 

• Leefbaarheid en (jong) ondernemerschap is een thema om nader te behandelen 

• De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben soms geleid tot nieuwe initiatieven 
van jongeren zelf. Zo levert iets negatiefs soms ook iets positiefs op! 

• De kleinschaligheid van het platteland en dorpen maakt levensvatbare initiatieven moeilijker 
dan in een stad 

• Jezelf en je idee of project goed profileren en presenteren zijn voorwaarden voor succes en 
subsidie 

 

Opmerkingen uit de ‘Ansichtkaarten’ en evaluatieformulieren: 
• De deelnemers konden een ansichtkaart invullen met daarop hun contactgegevens en 

eventuele idee of project. Dat leverde 6 projecten op, waar contact mee is opgenomen.  

• Opmerkingen uit de evaluatieformulieren: 
TIPS 

o Brainstorm was te kort, graag nog meer tijd voor uitwisseling  
o Graag de volgende keer nog meer gastsprekers die uit eigen ervaring kunnen 

spreken. 
o Liever eerder op de dag i.v.m. files 
o Graag meer inhoud, meer praktijkervaring 
o Uitwisseling over successen en hoe je die hebt bereikt 

TOPS 
o Duidelijke taal, heldere informatie 
o Goede gastspreker 
o Leuke, actieve manier van presenteren, leuke werkvormen 
o Leuke netwerkmogelijkheid 

Mogelijke onderwerpen voor het inspiratiefestival 
o Ondernemerschap, gelijke kansen 
o Hoe achterhaal je de vraag van jongeren? 
o Middelengebruik 
o Verschil stad/dorp 
o Diversiteit 
o Initiatieven vanuit jongeren 
o Jonge vluchtelingen 

 
 


