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Jongeren en het CJG
Jongeren hebben behoefte aan informatie en een plek om naartoe te 
gaan als ze problemen ervaren. Gemeenten en Centra voor Jeugd en 
Gezin hebben als taak om hierop in te spelen. Maar hoe ziet dat er in 
de praktijk uit? En weten CJG’s jongeren daadwerkelijk te bereiken? 

Uit recentelijk onderzoek (Kuseema, 2013) naar de vragen en 
behoeften van jongeren komt de volgende top 5 aan onder-
werpen naar voren: 
1. Drugs/Drank
2. Seks en relaties
3. Werk en inkomen
4. Lichaam
5. Instanties 

Daarnaast komen kwesties als onzekerheid, problemen 
thuis, pesten op school, gewichtsissues, rouwverwerking, 
ruzie en echtscheiding vaak voor. Maar ook “Ik ben zwanger. 
Wat nu?”. Of: “Mijn vriend heeft problemen thuis. Hoe kan ik 
hem helpen?” Jongeren hebben behoefte aan ondersteuning 
daarbij.

In 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in. Gemeenten staan 
samen met organisaties voor de taak om een doorlopend 
geheel van ondersteuning, hulp en zorg te realiseren voor 
jeugdigen en hun ouders. In deze uitgave sluiten we bij deze 
ontwikkeling aan. U vindt informatie en diverse voorbeelden 
uit de praktijk die reiken van preventie tot nazorg, die 
aansluiten bij de vragen en leefwereld van jongeren en die 
laten zien hoe je jongeren nog beter kan bereiken en 
betrekken. Lees bijvoorbeeld meer over de integrale aanpak 
na jeugdzorg in regio Noord-Veluwe, over het tegengaan 
van overmatig alcoholgebruik in keten en over de PR-acties 
van het jongerenopbouwwerk in Oost Gelre. Of haal inspi-
ratie uit laagdrempelige activiteiten zoals de cursus ‘Je 
oppasdiploma halen’ van CJG Den Bosch, de WECAN Young-
campagne in Apeldoorn en de Junior Vonk van Ubbergen. 
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De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor een kwalitatief 
en kwantitatief toereikend aanbod voor jeugdigen en hun ouders. 
Variërend van lichte vragen over opvoeden en opgroeien tot en 
met de zware, gespecialiseerde hulp voor een kleine groep met 
ernstige problemen en intensieve zorgbehoefte.

Van preventie tot nazorg

Gelderse jeugdzorg in transformatie

Doel van de decentralisatie van de jeugdzorg is de situatie voor kinderen, 

jongeren, ouders en opvoeders te verbeteren. De ondersteuning, hulp en zorg voor 

jeugd moet nog beter aansluiten bij de vraag. De weg die ouders en jongeren naar 

hulp afleggen kan korter en doeltreffender. 

Eerder helpen voorkomt later veel 
zorgen en hoge kosten. Makkelijker 
schakelen tussen de verschillende 
vormen van hulp ook. Om dat te 
bereiken willen gemeenten meer inves-
teren in het versterken en innoveren 
van de nulde en eerste lijn, in het 
vergroten van de eigen kracht van 
jongeren en ouders, en in het 
versterken van de pedagogische 
gemeenschap. Vanuit die drive werken 
de Gelderse provincie en gemeenten, 
voorliggende voorzieningen en jeugd-
zorginstellingen samen aan een 
nieuwe werkwijze en inrichting van het 

jeugdstelsel. Een concreet voorbeeld 
hiervan is het project Integrale aanpak 
na Jeugdzorg. Verder vertelt CJG Den 
Bosch hoe jongeren via een cursus hun 
oppasvaardigheden vergroten en op 
een laagdrempelige manier met het 
CJG kennismaken. En tot slot komt de 
Junior Vonk van Ubbergen aan bod, 
waar jongeren verrassende ideeën voor 
verbetering van het pedagogisch 
klimaat in hun eigen buurt hebben 
aangedragen. In deze drie voorbeelden 
staat het behoud en herstel van het 
gewone leven van kinderen en 
jongeren centraal. 

Gelderse jeugdzorg in cijfers

•	 Het aantal kinderen dat provinciale 
jeugdzorg ontvangt, schommelt 
gedurende een langere periode 
rond de 4.900 kinderen.

•	 Het totale beroep op jeugdzorg in 
Gelderland is vanaf 2010 tot najaar 
2013 met 5% gedaald.

•	 Bijna de helft van de jeugdigen 
ontvangt ambulante jeugdzorg als 
zwaarste zorg en ongeveer een 
derde pleegzorg. De rest krijgt 
dagbehandeling (7%) of verblijft in 
een residentiële setting (13%).

Meer informatie: 
www.voordegeldersejeugd.nl
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“Ook jongeren zelf hebben aangegeven 
dat de ondersteuning na jeugdzorg 
goed geregeld moet worden”, vertelt 
Marijke van der Wekke, adviseur Beleid 
en Kwaliteit bij Lijn5. “We zorgen er 
daarom voor dat het CJG nu altijd weet 
wanneer een jongere de jeugdzorg 
verlaat. Dit lukt goed, omdat we zelf 
met onze ambulant hulpverleners deel 
uitmaken van het CJG. Het CJG heeft de 
sociale kaart en het netwerk om 
jongeren, als dat nodig is, te verwijzen 
naar aanvullende begeleiding of onder-
steuning.”

Samen met de jongere
Het CJG en de begeleider vanuit jeugd-
zorg voeren samen een gesprek met de 
jongere ter voorbereiding op het 
verlaten van de jeugdzorg. “Ook als 
alles al geregeld is, wil het CJG graag 
weten dat een jongere de jeugdzorg 
verlaat, want het blijven kwetsbare 

jongeren. Ze hebben in de jeugdzorg 
geleerd hoe zij moeten omgaan met 
hun problemen, maar als ze dan alleen 
gaan wonen of weer teruggaan naar 
hun ouders, is er soms wat extra onder-
steuning nodig.”

Omgeving mobiliseren
tijdens het gesprek wordt in het plan 
van de jongere vastgelegd wat er 
vooraf of na vertrek geregeld moeten 
worden. Alle leefgebieden worden 
nagelopen en samen wordt bekeken 
wie ondersteuning kunnen bieden. Zijn 
er mensen binnen het eigen sociale 
netwerk of is een andere ondersteu-
ningsvorm gewenst? Marijke: “Als 
professionals moeten wij onze eigen 
rol verder verkleinen. Daarom stimu-
leren we steeds meer dat mensen in de 
omgeving van deze jongeren taken op 
zich nemen.” 

Vanaf 2013 is de regio Noord-Veluwe met de 

werkwijze Integrale aanpak na jeugdzorg 

gestart. Met als doel: zorgen dat jongeren en 

hun opvoeders na de geïndiceerde jeugdzorg 

zelfstandig verder kunnen en dat terugval 

wordt voorkomen. Hiervoor is een goede 

aansluiting tussen de jeugdzorg en de voorlig-

gende voorzieningen belangrijk.

Marijke van der Wekke: 
“Ook jongeren zelf hebben aangegeven 
dat de ondersteuning na jeugdzorg 
goed geregeld moet worden.”

begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg

in de andere Gelderse regio’s

Zoals regio Noord-Veluwe werken 
ook de andere regio’s in Gelderland 
aan verbetering van de begeleiding en 
ondersteuning van jongeren na jeugd-
zorg. De provincie Gelderland heeft 
financiële middelen beschikbaar 
gesteld om gemeenten en instel-
lingen te stimuleren en faciliteren om 
samen te werken aan een (beter) inte-
graal nazorgaanbod. Met als resul-
taat dat de overdracht vanuit de 
jeugdzorg goed verloopt en de kans 
op terugval in de jeugdzorg vermin-
dert. Voorjaar 2014 verschijnt een 
evaluatierapport van dit project.
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Haal je oppasdiploma bij het CJG

Oppassen bij jonge kinderen. Dat is vaak iets waar jongeren 

zomaar inrollen, maar waar toch wel wat bij komt kijken. Daarom 

organiseert CJG Den Bosch sinds 2011 de cursus ‘Je oppasdiploma 

halen’. Hoe is dit idee ontstaan en wat zijn de ervaringen? We 

vroegen het CJG-medewerkster en cursusleider Wendi Sprengers.

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Sinds onze Bossche Opvoedingswinkel 
is opgegaan in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, richten we ons niet alleen 
meer op ouders, maar ook op jongeren. 
Maar wat konden we jongeren 
aanbieden? Dat was voor ons best wel 
een puzzel. toen vertelde een vriendin 
van me dat ze een oppascursus had 
ontwikkeld. Bij uitstek een aanbod om 
als CJG aan te bieden. We mochten de 
cursus van haar kopen en hebben deze 
samen met ons communicatiebureau 
verder uitgewerkt. Met als resultaat 
een kant-en-klare cursus, inclusief trai-
ningshandleiding en geïllustreerd 
cursusboek. Daarna zijn we jongeren 
gaan werven.

En wat leverde dat op?
Meteen een volle cursusgroep! Vooral 
de huis-aan-huis krant bleek een 
succesvol wervingsmiddel te zijn. Van 
de meeste jongeren hoorden we terug 

dat hun ouders de aankondiging in 
deze krant hadden gelezen en hen erop 
hadden geattendeerd. Na deze eerste 
groep van 12 jongeren volgden in 2011 
nog 3 cursusgroepen. We hebben dat 
jaar dus 48 oppasdiploma’s uitgedeeld. 
Zo ook in 2012. In 2013 hebben we 4 
keer de cursus geboden met in totaal 
46 diploma’s. En voorjaar 2014 gaan 
weer 2 cursusgroepen van start. 

Zijn het alleen meisjes die meedoen?
Van de 12 jongeren in een groep nemen 
doorgaans 1 à 2 jongens deel. Vaak 
komen vriendinnen samen naar de 
cursus. Vooral tieners van 12, 13 en 14 
jaar oud doen mee. Als een 16-jarige 
zich aanmeldt en de andere deelne-
mers zijn enkele jaren jonger, dan infor-
meren we diegene daar wel vooraf 
even over. Er zit best een groot verschil 
tussen een 12- en 16-jarige. Maar de 
meeste ‘oudere’ jongeren vinden het 
geen probleem. 

Oppassen in Groesbeek en 
Millingen

Het CJG van Groesbeek en Millingen 
aan de Rijn heeft ook een oppas-
cursus ontwikkeld. Coördinator 
Brechtje Bandell: “Er kwamen onlangs 
15 jongeren naar de cursus. De 
toekomstige oppassers deden 
enthousiast mee en hebben allemaal 
een certificaat ontvangen voor hun 
deelname. Met dit certificaat kunnen 
de jongeren hun toekomstige oppas-
gezin laten zien wat zij allemaal 
hebben geleerd.” 
Er kwamen verschillende onder-
werpen aan bod: veiligheid, eten, 
spelen, slapen en grenzen stellen. 
Brechtje Bandell: “De jongeren 
stelden talloze vragen, zoals “Hoe 
moet ik op een kind passen dat 
autisme heeft?” of “Wat moet ik doen 
als het kind écht niet wil slapen?”

Meer informatie? Neem contact op met 
Brechtje Bandell, (06) 31 69 86 27, 
brechtje.bandell@stuwwelzijn.nl

Wendi Sprengers: 
“Vooral de thema’s veiligheid en 
omgaan met lastig gedrag zijn  
favoriet.”
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De cursus bestaat uit vier bijeenkom-
sten en is bedoeld voor jongeren van 
12-16 jaar. Welke onderwerpen komen 
aan bod?
•	 Kennismaken met de oppaskinderen
•	 Positief omgaan met kinderen
•	 Verwachtingen van ouders
•	 Veiligheid, spelen, eten en bedtijd
•	 Wat kun je doen als kinderen niet 

luisteren?
•	 Andere handige tips.

Positief opvoeden en veiligheid komen 
in de cursus ruim aan bod. Er wordt 
gebruik gemaakt van fragmenten uit 
het BNN televisieprogramma ‘Baby te 
huur’. Daarnaast oefenen de jongeren 
(m.b.v. poppen) praktische zaken 
zoals luiers verschonen en het optillen 
en dragen van jonge kinderen. 

Inmiddels bieden CJG’s in o.a. 
Geldermalsen, Capelle a/d IJssel, 
Rhenen en Den Haag de cursus ook 
aan. 

Belangstelling voor de cursus? Neem 
contact op met CJG Den Bosch: 
0800 – 644  14 14
info@cjg-s-hertogenbosch.nl 

Christian ontvangt zijn oppasdiploma van cursusleider Wendi Sprengers

Wat vinden de jongeren van de cursus?
Leuk, leerzaam en gezellig. Zo vatten ze 
het zelf samen. De cursus wordt ook in 
cijfers hoog gewaardeerd: we krijgen 
achten, negens en tienen. Vooral de 
thema’s veiligheid en omgaan met  
lastig gedrag zijn favoriet. Als cursus-
leider wil ik de jongeren ook zelfver-
trouwen meegeven. We doen daarom 
onder andere het kwaliteitenspel en 
laten ze nadenken over waar ze goed in 
zijn. Zo raken ze zich er ook meer van 
bewust welke activiteiten met de 
oppaskinderen hen het beste liggen. 
Daarnaast stimuleren we het zelf 
bedenken van oplossingen. tijdens het 
oppassen ben je tenslotte ook in eerste 
instantie op jezelf aangewezen. Verder 
tip ik aan wat je kunt doen als je in het 
oppasgezin een niet-pluis-gevoel hebt.

Doen de deelnemende jongeren nu ook 
vaker een beroep op het CJG?
Een enkele jongere zien we vaker terug, 
evenals enkele ouders van jongeren die 
hebben deelgenomen. In ieder geval 
hebben ze via deze cursus op een posi-
tieve, laagdrempelige manier met het 
CJG kennis kunnen maken. Bovendien 
weten ze voor nu of later, dat ze niet 
alleen bij problemen maar ook met 
allerhande vragen bij ons terecht 
kunnen. 

bossche cursus ‘Je oppasdiploma halen’
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De Junior Vonk van ubbergen 

gloeit nog volop na

Jeugdigen uit Ubbergen mochten 

ideeën voor verbetering van het peda-

gogisch klimaat in hun eigen buurt 

indienen. Ideeën met de meeste 

stemmen werden beloond met een 

prijs in de vorm van een geldbedrag. 

De respons in Ubbergen was groot. 

Binnen een maand na de start waren 

er al dertien ideeën ingediend. 

Een jury nomineerde de meest kans-
rijke projecten en zes projecten kregen 
genoeg stemmen om een prijs te 
winnen. Op een drukbezochte en 
gezellige bijeenkomst werden de 
winnaars bekendgemaakt en konden 
zij aan de slag. Eén ding hadden de 
meeste winnaars gemeen: ze waren 
heel blij met hun prijs en konden goed 
ondersteuning gebruiken bij de reali-
satie van hun idee. Een aantal jongeren 
kreeg ondersteuning van ouders of een 
vereniging. Hun initiatieven zijn inmid-
dels succesvol afgerond: ‘Erop uit’, een 
app met natuurwandelroutes voor 
kinderen en ‘Beek in beweging’, een 
meerkamp voor het hele dorp. Andere 
ideeën zoals een jeugdsoos in het 
Kulturhus van Kekerom en een omni-
court in Beek zijn tijdelijk uitgesteld 
vanwege praktische belemmeringen.

Steuntje in de rug
De Junior Vonk stimuleert niet alleen 
een ideeënstroom, maar wil kinderen 
en jongeren ook de kans geven om het 
idee uit te werken en te laten slagen. 
Jan Ottink, adviseur bij Spectrum: “Je 
kunt alleen niet verwachten dat zij een 
mooi idee ook echt helemaal zelf 
verwezenlijken en op termijn in stand 
houden. Daarvoor is ondersteuning 
van volwassenen nodig. Denk aan 
ouders, buurtbewoners, vereniging, 
CJG. De gemeente onderkent de nood-
zaak hiervan en kijkt daarom samen 
met Spectrum hoe de ondersteuning 
van jeugdige Vonk-winnaars nog beter 
geregeld en geborgd kan worden. Daar 
zie ik het CJG ook een belangrijke rol in 
spelen. Met als bijkomend voordeel dat 
er zo meer contacten tussen jongeren 
en het CJG kunnen ontstaan.” 

Marit Nuijten, winnares van de Junior Vonk: 
“Het zou wel heel leuk zijn als de burgemeester 
of iemand van Staatsbosbeheer of zo bij de 
presentatie van mijn wandel-app zou zijn.”

Vonk mee!

De Vonk van Nederland is een 
wedstrijdmethodiek, waarbij vooral 
burgers, maar ook het lokale vrijwilli-
gers- en welzijnswerk worden geprik-
keld om hun eigen kracht te 
gebruiken en zich blijvend in te zetten 
voor het pedagogisch klimaat in hun 
buurt. Burgers worden uitgedaagd 
om met ideeën te komen, die ze zelf 
succesvol kunnen uitvoeren. Vooraf is 
door de gemeente geld gereserveerd 
voor de winnende initiatieven. 
Inwoners bepalen zelf wie de 
winnaars zijn. 

Ook belangstelling? 
Kijk op www.devonkvannederland.nl of 
neem contact op met Elise Roelofse, (06) 
24 91 59 08, e.roelofse@spectrumelan.nl

De leden van het WhoZnext-team van Tennisvereniging de 
Oorsprong, één van de prijswinnaars van de Junior Vonk 
met hun project ‘Beek in Beweging’
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Bij de jeugdfase hoort vaak experimenteergedrag. Veel van het roken, 
drinken, drugsgebruik en riskant seksueel gedrag in deze levensfase is dan 
ook zo op te vatten. Een deel hiervan vermindert meestal met de overgang 
naar de volwassenheid. Maar gedragingen kunnen ook zo ‘ingeslepen’ raken, 
dat ze daarna voortduren.

Seks, drank en rock&roll

Leefstijl

De adolescentie is een cruciale periode voor de ontwikkeling van een 

leefstijl. In de loop van de adolescentie nemen problemen en onge-

zonde gedragingen duidelijk toe. In vergelijking met kinderen aan het 

eind van de basisschool vertonen jongeren in de vierde klas van het 

voortgezet onderwijs systematisch meer problemen en een aanzien-

lijk ongezondere leefstijl (Trimbos instituut (2010). Gezondheid, 

welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland).

Daarmee is deze levensfase cruciaal 
voor de preventie van de ontwikkeling 
van een ongezonde leefstijl. Jongeren 
in de laagste opleidingsniveaus en 
meisjes blijken de grootste risico’s te 
lopen op de ontwikkeling van onge-
zonde en riskante gewoonten en een 
geringer psychosociaal welbevinden. 
De prioriteit zou daarom vooral 
moeten liggen op de preventie van 
problemen bij deze groepen. 

Gemeente, CJG en andere organisaties 
zoals het jongerenwerk en de versla-
vingszorg kunnen een positieve en 
actieve rol spelen in het bevorderen 
van een gezonde leefstijl en in de 
preventie van problemen en grensover-
schrijdend gedrag. We illustreren dit 
aan de hand van twee voorbeelden. 
Allereerst de campagne WE CAN 
Young. Deze campagne, die onder 
andere in Apeldoorn en Arnhem plaats-

vindt, heeft tot doel dat jongeren 
respectvol met elkaar omgaan en zich 
bewust zijn van grenzen als het gaat 
om seks en relaties. Het tweede voor-
beeld laat zien hoe je in jongerenketen 
op het platteland het overmatig alco-
holgebruik kunt tegengaan door 
gebruik te maken van Keetkeur, een 
succesvol initiatief van Plattelands-
jongeren.nl. 
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De ideale man moet een six pack 

hebben

Gemeente Apeldoorn is in oktober 2012 de campagne 

WE CAN Young gestart. Een landelijke campagne met 

als doel dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en 

zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en 

relaties. De campagne is onderdeel van de wereldwijde 

campagne tegen geweld tegen vrouwen: WE CAN. 

Verschillende maatschappelijke organisaties in 

Apeldoorn zijn erbij betrokken. Zo ook het CJG.

Lokaal uitvoerder Luc Ladru is school-
maatschappelijk werker bij 
Maatschappelijke Dienstverlening 
Veluwe en scholen zijn z’n tweede 
habitat. De keuze voor hem als lokaal 
uitvoerder was dan ook snel gemaakt. 
Luc: “Sinds de gemeente Apeldoorn het 
project heeft omarmd, organiseer ik 
samen met de projectgroep verschil-
lende activiteiten die de WE CAN 
Young-campagne op de kaart moeten 
zetten. In de projectgroep zitten verte-
genwoordigers van het CJG, namelijk 
MD Veluwe, GGD-Sense, MEE Veluwe 
en welzijnsorganisatie Wisselwerk. 
Verder nemen ook IrisZorg en de 
gemeente Apeldoorn deel.”

Changemakers
In de Week van de Opvoeding 2012 is de 
campagne van start gegaan en sinds-
dien zijn talloze activiteiten ontplooid 
voor en door jongeren. Jongeren die 
meedoen aan de campagne worden 
Changemakers genoemd. Zij nemen 
het voortouw om leeftijdsgenoten te 
betrekken bij het thema seksualiteit en 
grenzen. Carina Schoder is stagiaire bij 
MD Veluwe en heeft als opdracht de 
jongeren te begeleiden bij hun acties. 
“De jongeren hebben voor WE CAN 
Young Apeldoorn al verschillende 
acties bedacht en uitgevoerd”, vertelt 
ze. “Zo hebben ze eigen flyers en 
posters ontworpen en verspreid, een 
flash mob bedacht en deze op verschil-
lende plekken in de stad uitgevoerd.” 

Six pack
De jongeren raken meestal via hun 
maatschappelijke stages betrokken bij 
de campagne en trekken daarmee hun 
leeftijdsgenoten mee. Ook worden er 
op scholen verschillende debatten 
gevoerd aan de hand van door jongeren 
zelfbedachte stellingen. Luc: “Door 
erover te discussiëren kom je erachter 
hoeveel stereotypen er bij jongeren 
leven.” In een VMBO 2-klas waar een 
voorlichtingsles aan leerlingen werd 
gegeven, werden de jongeren in aparte 
groepen van jongens en meisjes opge-
deeld. Vervolgens werd gevraagd om 
hun ideale vrouw en man te tekenen. 
De tekeningen waren allemaal 
gestoeld op stereotype beelden van 
wat mooi en sexy is en wat niet. De 

Jongeren en seksuele dwang

•	 De gemiddelde leeftijd dat jongeren 
voor het eerst seks hebben, ligt zo 
rond de 16 jaar. Laagopgeleide 
jongeren hebben gemiddeld op 
jongere leeftijd ervaring met 
geslachtsgemeenschap dan hoog-
opgeleide jongeren. 

•	 Eén op de tien jongens en één op de 
twaalf meisjes heeft wel eens 
seksuele dwang gebruikt. Het gaat 
dan om afgedwongen zoenen en  

 
 
aanraken tot en met geslachts-
gemeenschap en orale seks. 

•	 VWO-scholieren rapporteren het 
minst vaak seksuele dwang, 
jongeren in jeugdinrichtingen het 
meest. In de middenmoot zitten de 
VMBO- en MBO-scholieren (2010).

Bron: Hendriks J. e.a. (2010). 
Zelfgerapporteerde seksuele dwang onder 
jongeren. 
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ideale vrouw had grote borsten, een 
slank lijf en lange haren. De ideale man 
had een six pack, was seksueel actief en 
droeg een Björn Borg-onderbroek. 
Carina: “Door met jongeren het gesprek 
over beeldvorming en grenzen openlijk 
te voeren, zet je ze aan het denken. 
Ook al verloopt het af en toe wat 
giechelig.” 

Oog voor verschillende doelgroepen
Jolanda Bergsma is bij MEE Veluwe 
consulente seksualiteit bij jongeren 
met een beperking en gespecialiseerd 
op het gebied van loverboy-problema-
tiek. “Samen met de schoolmaatschap-
pelijk werkers gaf ik al voorlichting op 
scholen. Sinds de start van WE CAN 
Young zijn de voorlichtingslessen 
gekoppeld aan de campagne. De voor-
lichting start eerst over loverboys met 
tips en tools. Daarna gaan we in op het 
thema weerbaarheid en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Dankzij de 
campagne is de voorlichting voor 
jongeren veel interactiever en  
interessanter geworden.”
De projectgroep heeft voor 2014 het 
volgende speerpunt vastgesteld: de WE 

CAN Young campagne bekend maken 
bij jongeren met een beperking. 
Doordat zij doorgaans moeilijk te 
bereiken zijn en extra aandacht vergen 
is vaak meer tijdsinvestering nodig. 
“Maar door aan te sluiten bij kernactivi-
teiten die er al zijn, hoef je niet altijd 
extra tijd beschikbaar te stellen voor 
het bereiken van deze jongeren”, zegt 
Jolanda. “En het maakt al veel verschil 
als vertegenwoordigers van alle doel-
groepen in de projectgroep zitten.”

CJG en We CaN Young
Saskia Blom, inhoudelijk manager van 
het CJG, is betrokken bij de project-
groep van WE CAN Young: “Het is heel 
belangrijk dat het project onder de vlag 
van het CJG hangt, zodat het ingebed 
wordt in de lokale preventie- en zorg-
structuur. Deze campagnes kunnen 
alleen slagen door samen te werken. In 
Apeldoorn is het klimaat heel prettig 
om samen te werken en de medewer-
kers gaan heel collegiaal met elkaar 
om. Bovendien hebben veel organisa-
ties het thema huiselijk geweld al in 
hun kerntakenpakket zitten, dus geld 
hoeft geen probleem te vormen.” 

Luc Ladru:
 “Hoe stoer ze zich ook gedragen, feiten 
over grensoverschrijdend gedrag hebben 
wel een impact op de jongeren.”

We CaN Young campagne

Doel van de WE CAN Young 
campagne is dat jongeren respectvol 
met elkaar omgaan en zich bewust 
zijn van grenzen als het gaat om seks 
en relaties. Waarom is dat nodig? 
Omdat mannen en vrouwen wel 
gelijkwaardig zijn, maar niet 
hetzelfde. Als iemand meer macht 
heeft of sterker is en dit misbruikt, is 
dat een probleem. Dit misbruiken van 
het verschil tussen mannen en 
vrouwen heet genderongelijkheid. 
WE CAN Young gaat ook over stereo-
type beelden die van mannen en 
vrouwen en van jongens en meisjes 
bestaan. De campagne wil jongeren 
stimuleren om over deze beelden na 
te denken.
 
WE CAN Young is actief in 15 
gemeenten, waaronder Arnhem en 
Apeldoorn. Het streven is om in de 
regio Arnhem en Achterhoek meer 
gemeenten te laten deelnemen. 
Spectrum coördineert de verspreiding 
van de campagne, samen met de 
community leaders van gemeente 
Arnhem.

WE CAN Young maakt deel uit van de 
wereldwijde campagne WE CAN end 
all violence against women. 

Meer informatie: www.wecanyoung.nl. 
Zin om in actie te komen binnen je eigen 
gemeente?
 Neem dan contact op met Janneke van 
Lier j.vanlier@spectrumelan.nl,  
(06) 48 47 73 06.
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Keten op het platteland

Jongerenketen hebben een belangrijke sociale functie op het platteland. 

Tegelijkertijd liggen ze onder vuur. Vaak gaat het dan over het alcohol-

gebruik. “Maar een keet is méér dan een hok waar jongeren zitten te 

zuipen”, is de stelling van Bart Tiessink, keetadviseur. “Het is eigenlijk 

een beginnende vereniging om samen activiteiten te ondernemen.”

Na de eerste keetkeurwedstrijd, die 
werd gewonnen door een keet in 
Westendorp, kwam er veel aandacht 
van de landelijke media voor Keetkeur. 
Bart tiessink heeft de training tot keet-
adviseur gevolgd en doet dit nu als vrij-
willigerswerk naast zijn baan. Zijn 
motivatie: “We hopen uitwassen te 
voorkomen met het project Keetkeur. 
Als keetadviseur sta je aan de preven-
tieve en niet aan de repressieve kant.” 
Jongeren horen via facebook of via een 
vereniging over het bestaan van 
Keetkeur. Als een keet zich aanmeldt, 
maakt Bart een afspraak met de 
jongeren van de keet en biedt een 
workshop aan. Met het CJG is Bart nog 
nooit in aanraking geweest, maar hij 
zou het wel een mooi contact vinden.

De keetworkshop
Bart was zelf keeteigenaar met 
vrienden. Dat is een pré. In de work-
shop bespreekt hij hoe je een keet orga-
niseert, welke regels er zijn voor geluid, 
alcohol en brandveiligheid. Hij vraagt 
in hoeverre de keetjongeren zich aan 
de regels houden en of ze op elkaar 
letten. “Dat vraag ik op de man af.” 

Volgens Bart werkt dat het beste. De 
keeteigenaar, de jongere bij wiens 
woonhuis de keet staat, en de vaste 
bezoekers of leden doen mee. Dat zijn 
vaak zo’n 15 jongeren, merendeel 
jongens en over het algemeen boven de 
16 jaar. En de nieuwe horecawet? 
“Daarmee jaag je de 16 tot 18-jarigen 
weg uit de kroeg. Dan gaan ze ergens 
anders drinken”, denkt Bart. “Je kunt 
beter de handhaving van de 16-jarigen-
norm aanscherpen.” Hij verwacht dat 
er keten bijkomen per 1 januari 2014. 
Ouders vinden een keet vlakbij huis 
vaak prima. Dan houden ze er zicht op. 
Ze bepalen de regels mee, mogen een 
kijkje nemen bij de workshop en 
houden (aanvullend) toezicht op de 
keet. “Liever in de keet dan in de speel-
tuin”, zeggen ze dan volgens Bart.

Ware kunstwerken
 “Er gaan meer keten komen”, denkt 
ook Rens Geerse, bestuurslid bij 
Plattelandsjongeren.nl. Om dezelfde 
reden die Bart noemt: de verhoging van 
de leeftijd waarop alcohol is toege-
staan. “Het drankgebruik gaat in het 
verborgene door. Misschien raken de 

Rens Geerse:
 “Het zijn mooie sociale 
initiatieven van jongeren.”

Wat is Keetkeur?

Keten verdienen een plek in een leef-
baar platteland voor jongeren, mits er 
verantwoord wordt omgegaan met 
de risico’s. Daarom is 
Plattelandsjongeren.nl aan de slag 
gegaan met jongeren, gemeenten, 
tactus en het jongerenwerk. Met als 
opbrengst: workshops en instructies 
door keetadviseurs, een thema-
avond, een ouderavond, de wedstrijd 
‘De beste keet van Nederland’, activi-
teiten zoals de ketenrace en materi-
alen zoals Keetkeur-bierviltjes.

Lees meer op www.keetkeur.nl en  
www.plattelandsjongeren.nl. 
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Bart Tiessink:
“Met Keetkeur hopen we 
uitwassen te voorkomen.”

Jongeren en alcohol

•	 Het	middelengebruik	van	de	Nederlandse	scholieren	is	al	jaren	redelijk	
stabiel. Voor zover zich hierin veranderingen voordoen, zijn deze bescheiden 
en wijzen ze op een lichte daling in het roken, cannabis- en harddrugsge-
bruik. 

•	 De	belangrijkste	uitzondering	op	dit	stabiele	beeld	vormt	het	alcoholgebruik.	
Er is een forse daling in het gebruik onder de jongste groepen zichtbaar, maar 
ook een even opmerkelijke stabiliteit in het (hoge) gebruik van zestienjarige 
scholieren. 

 

•	 Bijna	één	derde	van	de	leerlingen	van	het	voortgezet	onderwijs	heeft	in	de	
maand voorafgaand aan het onderzoek wel eens 5 glazen of meer bij één 
gelegenheid gedronken (het zogenaamde binge drinken). Binge drinken 
komt op het VMBO meer voor dan op het VWO.

Bron: Trimbos instituut (2011). Peilstationsonderzoek scholieren.

keten meer uit het zicht. Jammer, 
want op zich is drankmisbruik een 
exces. Het gebeurt lang niet overal.” 
Hij zet zich er voor in dat er geld blijft 
komen voor het contact met de keten 
en voor activiteiten als Keetkeur. 
“Het zijn mooie sociale initiatieven 
van jongeren. Dat gaat van een honk 
met drie buurjongens tot een plek 
voor hele vriendengroepen. Jongeren 
leren er veel waar ze later wat aan 

kunnen hebben. Er komt namelijk 
nog best veel organisatie bij kijken, 
zoals het onderhoud van de keet. Dat 
doen ze samen. Soms zijn het ware 
kunstwerken.”

Plattelandsjongeren.nl
Plattelandsjongeren.nl doet meer 
dan het aanbod voor jongerenketen. 
Zoals ‘Identify’, een project tegen 
racisme en discriminatie. Ook is er 

het Plattelandsparlement waar 
vertegenwoordigers van plattelands-
jongeren met politici om tafel zitten. 
Over de onderwerpen uit de keet-
workshop zijn aparte trainingen 
beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn 
‘Gein zonder pijn’, over omgaan met 
agressie, ‘Safety first’, over o.a. 
drankgebruik en brandveiligheid, en 
‘flirten’, over intimiteit.
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Veel professionals zijn steeds meer verstrikt geraakt in een woud van structuren en 
procedures. Maar het tij keert. Op steeds meer plekken onttrekken professionals 
zich aan de bureaucratie en gaan eropaf. Jongerenwerkers organiseren niet langer 
activiteiten in het buurthuis, maar zoeken jongeren op. Medewerkers van CJG’s 
‘verlaten’ hun centrum en organiseren hun activiteiten dichtbij gezinnen. 

Kennen en gekend worden

eropaf

Steeds meer werkers ontworstelen zich aan hun kantoren en 

duiken op in de leefwereld van burgers. Ze zoeken de jongeren 

op, spreken ze aan, dagen ze uit, bieden perspectieven, gaan in 

gesprek met ouders. Een trend die Jos van der Lans beschrijft in 

zijn publicatie Eropaf!

Die trend is ook zichtbaar bij de Centra 
voor Jeugd en Gezin. CJG-medewerkers 
maken steeds vaker deel uit van sociale 
wijkteams, werken outreachend en 
leggen actief contact met andere orga-
nisaties. Spreekuren en bijeenkomsten 
worden meer en meer georganiseerd 
op de vindplaatsen, dichtbij de doel-
groep. Kortom, professionals komen in 
beweging. 

Lambert Jongetjes, talie Wijlens en 
Anita Schiks zijn al langere tijd in bewe-
ging. Zij zijn straathoekwerker, jonge-
renopbouwwerker en ouderbegeleid-
ster. Deze drie professionals kennen 
hun doelgroep goed en andersom ook. 
En daarin schuilt de kracht: kennen en 
gekend worden. In dit hoofdstuk leest 
u meer over hoe deze werkers jongeren 
en ouders succesvol weten te bereiken, 
te betrekken en te ondersteunen. 

Tips van Lambert, Talie en anita
•	 Werk gebiedsgericht
•	 Wees zichtbaar, herkenbaar, 

aanspreekbaar in de buurt
•	 Zoek jongeren en hun ouders in hun 

eigen omgeving op
•	 Werk op basis van vertrouwen
•	 Sluit aan bij de belevingswereld en 

interesses van jongeren
•	 Activeer en betrek jongeren en hun 

ouders
•	 Werk samen met partijen die de doel-

groep goed kennen en bereiken
•	 Houd vol en houd vast!
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een zichtbaar CJG in de buurt

“Dat het straathoekwerk het CJG voor 12+ is, is een beetje zo 

gegroeid”, zegt Lambert Jongetjes. Hij is straathoekwerker en al 

jaren voorzitter van het overlastnetwerk jeugd en het gemeente-

lijk casuïstiekoverleg voor 16 tot 23-jarigen.

In het casuïstiekoverleg worden elk 
jaar zo’n 20 tot 30 jongeren besproken. 
Een nieuwe ontwikkeling is dat ouders 
en jongere erbij betrokken gaan 
worden. “We zoeken nog wel naar een 
goede vorm. Want hoe doen we dat 
met ouders als er -bij wijze van 
spreken- 20 partijen aan tafel zitten die 
iets over jouw kind zeggen?”

een gebouw en straathoekwerk?
Lambert Jongetjes is straathoekwerker 
en net als CJG-coördinator frank van 
der Voort in dienst van de gemeente 
Nunspeet. Daarnaast werkt hij in een 
aantal buurgemeenten namens 
Nummer-13, bureau voor Straathoek-
werk. Het gebouw waar het straat-
hoekwerk in Nunspeet een plek heeft, 
is in feite een fysiek CJG voor 12+. 
Lambert: “Wie hier binnenloopt, is 
deels dezelfde jeugd die we op straat 
tegenkomen, maar deels ook niet. Ook 
ouders, buurtbewoners, hulpverleners, 
jeugdreclasseerders en wijkagenten 
komen hier. Maar het gebouw is geen 
hangplek of jongerencentrum. Er staat 
wel een tafelvoetbal, maar die wordt 
alleen gebruikt voorafgaand aan een 
gesprek of bijeenkomst.“

Een gebouw en straathoekwerk? Dat 
klinkt tegenstrijdig. “Nee”, reageert 
Lambert. “Een flink deel van de tijd zijn 
we niet hier aan het werk. We: dat zijn 
twee fulltime straathoekwerkers en 
drie stagiaires. Er is wel altijd iemand 
op kantoor die vragen kan beant-
woorden.” 

Kennen en gekend worden
Het voordeel van overal komen en 
gekend worden, is voor Lambert over-
duidelijk. “In korte tijd zie je heel veel 
kinderen. De straathoekwerker of 
jongerenwerker ziet andere signalen 
dan de school en kan dit met school 
bespreken.” Het is volgens hem een 
relatief goedkope investering. De 
jongerenwerkers signaleren lacunes en 
leveren zo ook een bijdrage aan het 
bijsturen van beleid op het gebied van 
jeugd, veiligheid en sociale samen-
hang.

Wat hoort er nog meer bij de activi-
teiten van een CJG voor jongeren? “Een 
breed en preventief aanbod. Scholen 
zijn daarbij een belangrijke partner. We 
geven voorlichting op scholen, ook in 
groep 8. Daarnaast verzorgen we voor-
lichting aan ouders en bieden we weer-
baarheidstrainingen aan alle eerste-
klassers van het voortgezet onderwijs.” 

Ónze klant
Naast het ‘kennen en gekend worden’ 
heeft Lambert tips voor het casuïstiek-
overleg. Volgens hem heb je in elk geval 
een of twee partijen nodig die veel van 
de doelgroep weten. De inbreng komt 
vooral daar vandaan: het straathoek-
werk, leerplicht, wijkagenten. Verder is 
het belangrijk dat je een aantal partijen 
aan tafel hebt die willen samenwerken 
en die over hun eigen (organisatie)
grenzen heen willen en durven kijken. 
Lambert: “Niet praten over jouw klant, 
mijn klant, maar over Ónze klant en 
doen wat werkt.”

Lambert 
Jongetjes: 
“Wij zijn 
het CJG 

op straat.”
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Er rust een vloek op deze grond. Hier is oorlog 

geweest. Hier is gevochten. Als de doden van 

toen weer tot leven komen en wraak willen 

nemen, zorg dat jullie dan niet het slachtoffer 

worden… Met deze spannende woorden 

begint de trailer voor de horrorfilm Project 

Grolla, een initiatief van Jongin Oost Gelre om 

de jongerenwebsite onder de aandacht van 

jongeren te brengen.

Op de Jongin-website kunnen jongeren 
betrouwbare en lokale informatie 
vinden. “Het meer bekend maken van 
www.jonginoostgelre.nl is met deze 
trailer zeker gelukt. Het stijgend aantal 
bezoekers was duidelijk in de statis-
tieken van de website terug te zien”, 
vertelt talie Wijlens, jongerenopbouw-
werker bij IJsselkring.

budget slim inzetten 
talie kreeg de opdracht om een lance-
ringsevent te organiseren voor Jongin 
Oost Gelre. “Maar een event leek mij 
niet zo’n goed idee. Er komen weinig 
jongeren op af en je bent in één keer 
het beschikbare budget kwijt. Daarom 
heb ik het budget opgesplitst en samen 
met scholengemeenschap het 
Marianum en ietsanders.com een 

aantal leuke acties op touw gezet om 
de aandacht te trekken voor de 
website.” In februari 2013 vond de 
eerste actie plaats op het Marianum in 
Lichtenvoorde. De leerlingen werden  
’s ochtends in de klas verrast met een 
breed scala aan workshops. Van street-
dance tot jongleren. In iedere klas een 
andere workshop. Daarbij werd een en 
ander verteld en uitgedeeld over Jongin 
Oost Gelre.

Horror en zombies
Daarna was het de beurt aan de andere 
locatie van het Marianum, in Groenlo. 
Samen met ietsanders.com kwamen 
we op het idee van een filmtrailer voor 
een horrorfilm. talie: “De docenten van 
de scholengemeenschap vonden het 
eerst een beetje een vreemd idee, 

horror en zombies. Maar de leerlingen 
waren direct enthousiast. Na een flyer-
actie kregen we een hoop aanmel-
dingen waaruit zo’n 40 audities 
volgden.” Er is een fictief script 
geschreven, waarin met een knipoog 
naar de Slag om Grolle verwezen 
wordt. In 1627 belegerde Prins fredrik 
Hendrik het stadje Grolle (de oude 
naam van Groenlo) om het te 
heroveren van de Spaanse bezetters. 
Een bloedige strijd. In de trailer spelen 
jongeren de hoofdrol. De première was 
tijdens de kerstmarkt in Groenlo. “De 
wethouder was zo enthousiast dat we 
nu gaan proberen om de film ook echt 
te maken. Hiervoor is nog wel budget 
nodig. Daarom zijn we gestart met een 
fundraising.”

Talie Wijlens: 
“Het meer bekend maken van de 
Jongin-website is met deze trailer 
zeker gelukt.”

 aansluiten bij de leefwereld van jongeren
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Ze is veel in de wijk te vinden, ouderbegeleidster Anita Schiks van 

Tandem Welzijnsgroep Nijmegen. Brede School de Zonnewende in de 

wijk Heseveld is haar opdrachtgever. Daar hebben Nederlandse en 

Marokkaanse ouders zelf een ouderkamer opgeknapt en ingericht. 

Ook ouders van wie de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, 

komen er nog steeds.

 Volhouden en vasthouden

Anita Schiks: “Er is op het voortgezet 
onderwijs niet veel voor hen. Daarom 
organiseer ik samen met NIM 
Maatschappelijk Werk nu ook bijeen-
komsten voor ouders van pubers in de 
ouderkamer. Dat is voor veel ouders 
een vertrouwde, laagdrempelige plek.” 
Voor de werving werkt ze samen met 
het jongerenwerk en het schoolmaat-
schappelijk werk. “En we gaan nu ook 
met het voortgezet onderwijs vaker 
bijeenkomsten voor ouders van pubers 
organiseren. In de regio Nijmegen vindt 
een of twee keer per jaar de puberou-
dercursus plaats. Maar er zitten zoveel 
meer ouders met vragen. En via het 
voortgezet onderwijs zijn ze te 
bereiken.”

bekend gezicht in de wijk
Anita hoort veel vragen: “Ouders 
hebben moeite met loslaten en perken 
daardoor hun puber teveel in. Of het 
gaat over de overstap naar het voort-
gezet onderwijs en de examentijd. 
Schoolse zaken zijn een makkelijk 
thema. Daarna komen de andere 
vragen ook, zoals over opstandig 
pubergedrag.” Anita is een bekend 
gezicht in de wijk en bereikt groepen 
ouders waar anderen veel moeite voor 
moeten doen. “Het is een kwestie van 
volhouden en vasthouden. En ik bel 
regelmatig aan de deur.” De inloop 
werkt nu pas goed, na het derde jaar. 
Anita: “Ouders bellen me niet als ik een 
folder stuur. Maar als ik in de wijk ben, 
trekken ze me bijna van mijn fiets. 
Zoveel vragen hebben ze!”

een puber in huis
Elise Roelofse, adviseur bij Spectrum: 
“toen ik aan een groep Home-Start vrij-
willigers de vraag stelde “Wie heeft er 
een puber thuis die zijn kamer niet wil 
opruimen?”, kreeg ik als antwoord: 
“Wie niet?”. Uit onderzoek onder ouders 
komt dit als nummer één naar voren: 
grenzen stellen rond de eigen kamer en 
het huishouden (Marketresponse, 
2009). Daarna: grenzen stellen rond 

internet, huiswerk, gamen, gezond-
heid en uitgaan/tijdstip van thuis-
komen. Elise: “Ouders klagen er vaak 
over dat opvoedingsondersteuning 
stopt als kinderen 4 jaar worden. Maar 
voor 12+ is er nog minder. Laat CJG’s 
daarom hun voordeel doen met de 
goede voorbeelden die er óók zijn, zoals 
in regio Nijmegen.”

Honderden ouders
Succesvolle ouderbijeenkomsten… 
welk CJG droomt daar niet van? Soms 
moet je het groot aanpakken. Het lukte 
de CJG’s in Druten, Beuningen en West 
Maas en Waal samen al twee keer om 
honderden ouders bij elkaar te krijgen. 
Een succesformule, ook dankzij de 
samenwerking met het Pax Christi 
College, de Rotary, de Rabobank en 
Hermens Communicatie. Dit jaar is het 
thema ‘Een gezond en realistisch beste-
dingspatroon bij je kind’, waarbij een 
spreker van het NIBUD en theater-
groep Playback het programma 
verzorgen. Arvid Ernst, coördinator van 
CJG Druten: “Dit noemen wij hier 
inmiddels de traditionele opvoed-
avond. De eerdere bijeenkomsten 
gingen over ‘Mijn kind online’ en ‘Mijn 
kind in de puberteit’.”

Anita Schiks: 
“Ze trekken me bijna van mijn fiets. 
Zoveel vragen hebben ze!”
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•	 training Jongerenwerk Nieuwe Stijl
•	 training Jongerenmarketing
•	 training Ambulant Jongerenwerk
•	 training werken aan empowerment 

bij jongeren
•	 training Eigen kracht en oplossings-

gericht werken
•	 Werksessies Kanteling in zorg en 

hulpverlening

•	 Inspiratiebijeenkomst Pedagogische 
civil society

•	 Procesbegeleiding sociale wijk-
teams/buurtgericht werken

•	 Procesbegeleiding Vonk van 
Nederland

•	 Onderzoek naar de vraag van ouders 
en jongeren

•	 Onderzoek naar klanttevredenheid

Meer informatie:
www.spectrumelan.nl > thema’s > jeugd-
beleid en cjg

U kunt alle CJG berichten terugvinden op 
www.cjggelderland.nl

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


