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1. INLEIDING 

Zowel gedreven door de wens om een inhoudelijke vernieuwings- en kwaliteitsslag te maken als door 
de kans om efficiencywinst te boeken, hebben we het preventief professioneel jongerenwerk als één 
van de innovatie-opgaven bij het versterken van de sociale basisinfrastructuur in de stad benoemd. 
Bestuurlijk is één en ander vastgelegd in het raadsvoorstel inkoopkader basisvoorzieningen (raad, juni 
2015). 

Medio 2015 zijn de Poort, Divers, Juvans en de gemeente gestart met een proces om deze 
vernieuwing vorm te geven. In verschillende sessies is de inhoudelijke, organisatorische richting en 
het financiële kader bepaald met elkaar. Dit plan is dan ook het resultaat van een intensief 
samenwerkingsproces met deze partners. 

In deze notitie leggen we vast wat de rol en de functie van het jongerenwerk is, de globale 
inhoudelijke aanpak, maken we keuzes over de organisatorische inrichting en aansturing, de inzet van 
personele capaciteit door de verschillende partners, over de concrete doelen van het jongerenwerk. 
En we geven een beeld van het financiële kader waarbinnen de vernieuwing vorm krijgt. Deze nota 
vormt daarmee de basis en het kader voor het implementatieproces dat hierna van start gaat en de 
richting voor de uitvoering.  

 
2. IN HET KORT 

Inhoudelijk 
Het doel van het jongerenbeleid (in brede zin) is jongeren in staat stellen om zich in persoonlijk en 
maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Het 
jongerenwerk is erop gericht om jongeren daarbij zoveel als mogelijk is (weer) zelf aan het stuur te 
laten staan van die ontwikkeling. 
 
Jongerenwerk kiest voor alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar. De nadruk ligt op de groep jongeren 
die meer dan gemiddeld risico’s lopen op maatschappelijke jeugdproblemen als voortijdig 
schoolverlaten, jeugdoverlast en criminaliteit, werkloosheid en zorgvragen. 
 
Dit plan beoogt met een herkenbare stedelijke basisvoorziening het primaire proces Preventief 
Professioneel Jongerenwerk in te richten met zoveel mogelijk capaciteit in de uitvoering. Daarbij is de 
wijk de werkvloer. Vroeg signaleren, zelf aanpakken, laagdrempelige en kortdurende individuele 
hulpverlening en verbindingen leggen vormt de kern van de functie van het jongerenwerk. Daarin geldt 
dat: 

• Jongeren zelf de belangrijkste rol in de oplossing en uitvoering spelen. 
• De basis van het jongerenwerk is kennen en gekend worden. Dat betekent dat jongerenwerk 

contacten legt op onder andere de vindplaatsen. 
• Elk jongerenwijkteam zorgt draagt voor zichtbaarheid en herkenbaarheid voor jongeren, 

ouders, buurtbewoners, vrijwillige initiatieven en overige voorzieningen en instellingen. 
 
Het preventief professioneel jongerenwerk bestaat uit werkers van verschillende organisaties met elk 
hun eigen vakgebied en daarbij horende werkwijze en deskundigheid. In het PPJ bundelen we 
expertise op het terrein van accommodatiegebonden jongerenwerk, ambulant jongerenwerk, 
buurtsportwerk en laagdrempelige, kortdurende individuele hulpverlening. De werkers dragen vanuit 
hun eigen expertise bij aan de gezamenlijke doelstelling en verantwoordelijkheid. De werkers stellen 
zich daarnaast flexibel op om ook buiten de eigen werkwijze te treden als dit nodig is voor het 
gezamenlijke belang.  
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Organisatie 
In het Professioneel Preventief Jongerenwerk wordt gekozen voor het opzetten van 4 
jongerenwijkteams. Deze wijkteams bestaan uit de professionals op het gebied van jongeren van 
Divers, Juvans, de Poort en de buurtsportwerkers van de gemeente. In totaal gaat het om 30,25 fte. 
De teams zijn zelfwerkend. Dat wil zeggen dat  de teams de integrale verantwoordelijkheid krijgen om 
op basis van de doelstellingen PPJ een eigen wijkplan op te stellen, waarin  prioriteiten worden 
benoemd en de wijze van uitvoering wordt beschreven. Vanuit de teams wordt ook personele  inzet in 
de stedelijke programmering geleverd. De uitvoering per team wordt aangestuurd door een 
teamleider. De teamleiders vormen samen met de stedelijk regisseur en de expertfunctie 
jongerenparticipatie, de stedelijke coördinatie. De stedelijke coördinatie is verantwoordelijk voor een 
effectieve en efficiënte uitvoering van het PPJ. Dat betekent dat zij de kwaliteit en onderlinge 
afstemming van de wijkplannen bewaakt, de inhoudelijke ontwikkeling jongerenwerk stimuleert,  de 
verantwoording Preventief Professioneel Jongerenwerk ‘s-Hertogenbosch verzorgt en de stedelijke 
aanpak organiseert. De stedelijk regisseur legt namens de stedelijke coördinatie  verantwoording af 
aan de gemeente, is ambtelijk secretaris van de stuurgroep en is in praktisch opzicht integraal 
verantwoordelijk voor de resultaten van het PPJ. De moederorganisaties spelen een faciliterende en 
adviserende rol. 
 
Er wordt een stuurgroep PPJ geformeerd. Deze wordt gevormd door een verantwoordelijk 
manager/bestuurder of beslissingsbevoegde vertegenwoordiger uit de 4 betrokken partijen en de 
stedelijk regisseur. De stuurgroep toetst de ontwikkeling en de uitvoering van het PPJ aan het 
vastgestelde kader (bijlage 1) en adviseert de stedelijke coördinatie op basis van een periodieke 
evaluatie. 1 jaar na aanvang van het PPJ  evalueert de stuurgroep of haar rol gecontinueerd dient te 
worden.  
 
Als beleidsregisseur is de gemeente (MO/OAP) verantwoordelijk voor het formuleren van doelen en 
resultaten van het PPJ. Uiteraard in nauw samenspel met de partners. De stuurgroep legt over de 
uitvoering en de realisatie verantwoording af aan de gemeente en geeft hierop sturing aan de stedelijk 
regisseur. Deze laatste is in uitvoerende zin primair verantwoordelijk voor de resultaten en de 
verantwoording en in praktische zin opdrachtnemer. 
 
Het PPJ ’s-Hertogenbosch werkt in vier werkgebieden. Deze werkgebieden vallen samen met een of 
twee SWT-wijken:  

• PPJ-team Noord: SWT Noord SWT Maaspoort en Empel 
• PPJ-team Oost: SWT Rosmalen, Groote Wielen, Vinkel en Nuland 
• PPJ-team Zuid: SWT Binnenstad, Muntel/Vliert en Orthenpoort en SWT Oost/Zuid 
• PPJ-team West: SWT West en Engelen.  

De in de wijken aanwezige jongerenaccommodaties worden ingezet als uitvalsbases voor het PPJ. 
 
Financieel 
De vernieuwing vindt plaats binnen de bestaande budgetten die beschikbaar zijn voor de 
verschillende functies van het professioneel jongerenwerk. In totaal gaat het om ongeveer 2,8 miljoen 
euro.  
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3. INHOUDELIJK KADER 

3.1 Doel van het jongerenwerk 

Het doel van het jongerenbeleid (in brede zin) is jongeren in staat stellen om zich in persoonlijk en 
maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Het 
jongerenwerk is erop gericht om jongeren daarbij zoveel als mogelijk is (weer) zelf aan het stuur te 
laten staan van die ontwikkeling. 
 
Dit plan beoogt herkenbare stedelijke basisvoorziening in te richten met zoveel mogelijk capaciteit in 
de uitvoering. Daarbij is de wijk de werkvloer. Die organisatie is optimaal toegerust om: 

• Vroeg te signaleren als er zaken fout dreigen te lopen.  
• Op een snelle en efficiënte manier aanpakken en oplossen van problematiek door zelf 

kortdurende interventies en laagdrempelige individuele hulpverlening (via het JPP) in te zetten 
en (eventueel) te schakelen met allerlei instituties, partners en instellingen. 

• Via jongerenaccommodaties, ambulant jongerenwerk, verenigingsleven, maatschappelijke 
initiatieven, (bewoners)netwerken, sport en cultuur jongeren zoveel mogelijk zelf aan het stuur 
te zetten en te laten door ruimte te geven aan eigen initiatief en dit te stimuleren, faciliteren en 
te ondersteunen.  

 
3.2 Doelgroep 

Jongerenwerk kiest voor alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Deze leeftijdsafbakening is bewust 
gekozen. Vanaf 12 jaar gaan jongeren van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, wat voor 
velen een grote overgang is. Vanaf 24 jaar zijn jongeren volgens de wet volledig zelfstandig. 
De nadruk ligt op de doelgroep van jongeren in kwetsbare wijken, die meer dan gemiddeld risico’s 
lopen op maatschappelijke jeugdproblemen als voortijdig schoolverlaten, jeugdoverlast en criminaliteit, 
werkloosheid en zorgvragen. 
De leeftijdsafbakening van de doelgroep is overigens niet heel strikt. We doen wat nodig is met de 
aanwezige expertise. 
 
3.3 Rol en functie 

Het professioneel jongerenwerk legt primair de verbinding tussen de verschillende jeugddomeinen: 
vrije tijd, school, werk en thuis. De rol van het jongerenwerk is gericht op: 

• Ondersteuning van het vrijwillig jongerenwerk, expertisefunctie voor verenigingen en 
scholen. 

• Rechtstreeks contact met jongeren zelf door er te zijn op plekken waar jongeren zijn, 
in te spelen op initiatief dat door jongeren zelf wordt genomen (ook via de 
jongerenaccommodaties); helpen mogelijk maken, contact leggen, luisterend oor, 
kortdurende, laagdrempelige individuele ondersteuning bij hulpvragen. 

• Samenwerken en snel schakelen tussen signalen uit vrijwillig jeugdwerk, eigen 
signalen en 1e lijnsvoorzieningen zoals SWT’s, met sport en recreatie en culturele 
instellingen en initiatieven en overige partners zoals politie, Halt, straatcoaches etc. 
maar ook met 2e lijnsvoorzieningen zoals GGZ. 

• Een ‘erop af’ aanpak, samen met netwerkpartners, daar waar sprake is van acute en 
ernstige overlast of zorgen, stabiliseren en overdragen van de aanpak aan vrijwillige 
en lokale partijen. 

• Overlastaanpak in wijken. 
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3.4 Uitgangspunten 

Preventie staat voorop 
• Jongeren zelf spelen de belangrijkste rol in oplossing en uitvoering 
• De basis van het jongerenwerk is kennen en gekend worden. Dat betekent dat jongerenwerk 

contacten legt op de vindplaatsen. 
• Het jongerenwerk is zichtbaar en herkenbaar voor jongeren, ouders, buurtbewoners, vrijwillige 

initiatieven en overige voorzieningen en instellingen. 
• Het jongerenwerk sluit met aanpak en activiteiten aan bij de leefwereld van jongeren. Indien 

nodig wordt het netwerk rondom de jongere ingeschakeld en benut (gezinssysteem, familie, 
vrienden, verenigingen etc.). 

• Proactief: Problemen voorkomen door vroeg signalering: het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 
en het professioneel jongerenwerk is in staat tot het tijdig oppikken van signalen en die te 
vertalen naar actie.  

• Het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk neem het talent van jongeren als uitgangspunt. 
• Het professioneel jongerenwerk is hieraan ondersteunend. 
• Niet dicteren, maar stimuleren, faciliteren en waar nodig initiëren, regisseren. 

 
De uitvoeringsschaal 

• De openbare ruimte is vertrekpunt, professionals zijn waar jongeren zijn. 
• De wijk als primaire werkvloer: uitgangspunt zijn vier PPJ-teams die de SWT-indeling 

bedienen. 
• Jongerenaccommodaties in de wijk als uitvalsbases. 
• Zoveel mogelijk de focus verleggen van individuele ondersteuning naar laagdrempelige/ 

collectieve ondersteuning. 
• In te zetten (aard van de) capaciteit per wijk is gerelateerd aan analyse (data en expertise en 

kennis van werkers) van de wijk en volume van aanwezige risicojeugd. 
 
Organisatie 

• Het jongerenwerk en organisatie ervan heeft een duidelijk, aansprekend, eigentijds profiel. Het 
is herkenbaar, actiegericht en licht van (organisatie)structuur en wordt centraal aangestuurd. 

• Is een sterke netwerkorganisatie met stedelijke expertise en de wijk als werkvloer 
• Heeft herkenbare gezichten en continuïteit van werkers. 
• De uitvoeringsteams bestaan uit professioneel jongerenwerkers en sportwerkers en JPP’ers 
• Uitvoerende werkers beschikken over veel professionele vrijheid om te handelen. 
• Bestaat uit zelfwerkende teams. 
• Aangevuld met stedelijke coördinatie tav inrichten van de uitvoering, borging en 

kwaliteitsbewaking. 
 

 
4. FEITEN EN CIJFERS 

Het jongerenwerk in Nederland richt zich vooral op jongeren met een vaak laaggeschoolde en  
kwetsbare achtergrond. Het gaat om een categorie van jongeren met een relatief hoger risico op 
maatschappelijke problemen zoals voortijdig schoolverlaten, overlast, jeugdcriminaliteit en 
jeugdwerkloosheid.  
Aan de hand van cijfers van het ministerie van onderwijs uit 2014 is vastgesteld welk deel van de 
totale jongerenpopulatie van 12 tot en met 23 jaar in ’s-Hertogenbosch behoort tot de primaire 
doelgroep van het jongerenwerk. Dat zijn circa 2.400 jongeren. Het gaat om 11,5 procent van alle 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. In Nederland ligt dat percentage net iets hoger (12,3 procent). 
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Tabel 1. Jongerenpopulatie 12 tot en met 23 jaar en  doelgroep jongerenwerk  
in ’s-Hertogenbosch en Nederland in 2015 (absoluut en percentage).  
Bron: CBS en gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
Gebied  

 
Aantal en  
bevolkingsaandeel  

 
Doelgroep  
jongerenwerk  

’s-Hertogenbosch  20.500 (13,6%)  2.400 (11,5%)  
Nederland  2.460.000 (14,6%)  302.500 (12,3%)  
 
Tabel 2. Jongerenpopulatie 12 tot en met 23 jaar en  doelgroep jongerenwerk  
naar SWT-wijk in ’s-Hertogenbosch in 2015  
Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
SWT-wijk  

 
Doelgroep  
Jongerenwerk  
12 t/m 23 jaar  

 
Primaire 
doelgroep  
jongerenwerk  

 
Primaire 
doelgroep  
jongerenwerk  

Binnenstad  2.808  146  5,2%  
Oost/Zuid  3.216  563  17,5%  
Rosmalen/De 
Groote 
Wielen/Nuland/Vin
kel  

4.812  144  3,0%  

Maaspoort/Empel  3.324  126  3,8%  
Noord  2.712  795  29,3%  
West/Engelen  3.660  695  19,0%  
 
De doelgroep van het PPJ woont met name in de SWT-wijken Noord, West/Engelen en Oost/Zuid en 
in veel mindere mate in de wijken Maaspoort/Empel, Rosmalen/De Groote Wielen/Nuland/Vinkel en 
Binnenstad. 
 
 
5. DOELEN EN RESULTATEN 

Ambitie 
Het jongerenbeleid (in brede zin) beoogt jongeren in staat stellen om zich in persoonlijk en 
maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Het 
jongerenwerk is erop gericht om jongeren daarbij zoveel als mogelijk is (weer) zelf aan het stuur te 
laten staan van die ontwikkeling. 
 
Algemene doelen 

Jongeren groeien op tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Dat betekent dat ze opgroeien in 
een veilige omgeving, een startkwalificatie halen, met werk hun geld verdienen, gezond zijn, binding 
hebben met hun sociale omgeving en daaraan deelnemen en hun talenten kunnen benutten. 
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Doelstellingen 

Het preventief professioneel jongerenwerk streeft op basis van voorgaande doelen de volgende 
doelstellingen na: 

• Minder schooluitval en schoolverzuim 
• Verbeteren van veiligheid en afname jongerenoverlast 

o De snelheid waarmee overlast door risicojeugd wordt opgepakt  
o De waardering van buurt/wijkbewoners die overlast ervaren voor de zichtbaarheid en 

de effectiviteit van de aanpak van de overlast  
o De mate waarin buurt/wijkbewoners zelf participeren in de duurzaamheid van de 

aanpak van en de oplossing voor overlast  
• Afname risicogedrag: drugs- en drankmisbruik, alcohol, overgewicht, verslaving 
• Verbeteren van sport en/of cultuurparticipatie 
• Toename vrijwillige inzet van jongeren/jongerenparticipatie 

o Toename van het aantal (vrijwillige) jongeren initiatieven in de stad  
o Toename van het aantal jongeren dat participeert in de activiteiten en de 

programmering van locatie gebonden jongerenwerk  
o Waardering van initiatie nemende jongeren voor ontvangen support en activiteiten 

• Minder jeugdwerkloosheid 
• Afname doorverwijzing naar zwaardere hulpverlening 
• Partners zijn tevreden over de dienstverlening van het PPJ 
• Afname overgewicht bij jongeren 

 
 
6. ORGANISATIE, AANSTURING EN SAMENWERKING  

6.1 Organisatie 

Jongerenwijkteams 
In het Professioneel Preventief Jongerenwerk wordt gekozen voor het opzetten van 4 
jongerenwijkteams. Deze wijkteams bestaan uit de professionals op het gebied van jongeren van 
Divers, Juvans, de Poort en de buurtsportwerkers van de gemeente. De teams zijn zelfwerkend. Dat 
wil zeggen dat  de teams de integrale verantwoordelijkheid krijgen om op basis van de doelstellingen 
PPJ een eigen wijkplan op te stellen, waarin  prioriteiten worden benoemd en de wijze van uitvoering 
wordt beschreven. Vanuit de teams wordt ook personele  inzet in de stedelijke programmering 
geleverd. De uitvoering per team wordt aangestuurd door een teamleider. De teamleiders vormen 
samen met een stedelijk regisseur,  de expertfunctie jongerenparticipatie de stedelijke coördinatie. De 
stedelijke coördinatie is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het PPJ. Dat 
betekent dat zij de kwaliteit en onderlinge afstemming van de wijkplannen bewaakt, de inhoudelijke 
ontwikkeling jongerenwerk stimuleert,  de verantwoording Preventief Professioneel Jongerenwerk ‘s-
Hertogenbosch verzorgt en de stedelijke aanpak organiseert. De stedelijk regisseur is namens de 
stedelijke coördinatie in uitvoerende zin primair verantwoordelijk voor de resultaten en de 
verantwoording en in praktische zin opdrachtnemer.  
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Tabel 3. Jongerenpopulatie 12 tot en met 23 jaar en  doelgroep jongerenwerk  
   

Jongeren  
12 tot en met 23 
jaar  

 
Doelgroep  
jongerenwerk  

 
Doelgroep  
jongerenwerk  

Binnenstad en 
Oost/Zuid  

6.024  709  11,8%  

Rosmalen/De 
Groote  
Wielen/Nuland/ 
Vinkel  

4.812  144  3,0%  

Maaspoort/Empel  
en Noord  

6.036  921  15,3%  

West/Engelen  3.660  695  19,0%  
 

• De SWT-wijken Maaspoort/Empel en Noord worden gecombineerd tot het grootste 
werkgebied voor jongerenwerk in ‘s-Hertogenbosch met JC De Poort als belangrijkste 
uitvalsbasis. De doelgroep in dit werkgebied bestaat uit ruim 900 jongeren.  

• De SWT-wijken Binnenstad, Muntel/Vliert, Orthenpoort en Oost/Zuid, worden samengevoegd 
tot een werkgebied voor jongerenwerk. De doelgroep in dit werkgebied bestaat uit ongeveer 
700 jongeren.  

• Het derde werkgebied is de SWT-wijk West/Engelen met JC 4West als centrale plek. Hier 
behoren ook ongeveer 700 jongeren tot de doelgroep.  

• Het vierde werkgebied is de huidige SWT-wijk Rosmalen/De Groote Wielen/ Nuland/Vinkel 
met het relatief kleine jongerencentrum JC Number One en een relatief kleine doelgroep. 
 

Teamleider 
Binnen de wijk is de teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en gang van zaken op 
de werkvloer. 
De teamleider implementeert en bewaakt de uitgezette lijnen en zal in overleg met de teamleden de 
wekelijkse werkzaamheden vastleggen en toezien op de uitvoering daar van. De teamleider: 

• zorgt voor directe aansturing van het jongerenwijkteam; 
• is resultaatverantwoordelijk voor het team; 
• borgt inhoud, kwaliteit en vernieuwing; 
• werkt op basis van het wijkplan (wijkprogramma); 
• onderhoudt en bouwt aan het netwerk in de wijk; 
• is meewerkend voorman. 

De teamleider is in staat om samen met de stedelijk regisseur vorm en inhoud te geven aan het 
noodzakelijke vernieuwings- en veranderingsproces. 
 
Stedelijk regisseur 
De teamleiders van de jongerenwijkteams hebben regelmatig contact met de stedelijke regisseur. De 
stedelijke regisseur ziet toe op de uitvoering, signaleert problemen en successen en zal deze via de 
teamleiders omzetten in acties die in de wijk uitgevoerd gaan worden. Belangrijk is dat er wordt 
gewerkt aan samenhangende teams in de wijken die dezelfde uitgangspunten hanteren maar wel op 
het niveau van de wijk maatwerk leveren. De stedelijk regisseur: 

• Is praktisch verantwoordelijk voor de opdracht van het stedelijk jongerenwerk en behalen van 
vastgestelde doelen en resultaten en voor de verantwoording daarvan. 

• Is verantwoordelijke voor de kwaliteit van de uitvoering en methodiek volgens de stedelijke 
opdracht. 

• Is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor de werkers die op stedelijk niveau activiteiten en 
projecten uitvoeren. 

• Heeft een coachende en faciliterende rol voor teamleiders. 
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De stedelijk regisseur gaat uit van de beleidsdoelstellingen en de resultaten die  op gemeentelijk 
niveau zijn vastgesteld. Al werkende kunnen deze doelstellingen en resultaten bijgesteld worden en 
jaarlijks in de beleidsdoelstellingen aangepast. 
 
Stedelijke coördinatie 
De stedelijk regisseur en teamleiders vormen de dagelijkse aansturing van het geheel van de 
opdracht en uitvoering. De stedelijke coördinatie wordt aangevuld met een expertfunctie voor 
jongerenparticipatie (1fte). 
  
6.2 Personele capaciteit 

In de jongerenteams worden verschillende soorten expertise bij elkaar gebracht. Het gaat om 
expertise waarvan het op het niveau van de uitvoering nuttig is om die bij elkaar te brengen: daarmee 
wordt beoogd effectiviteit en efficiency te verhogen, werkers leren van elkaar, er wordt gewerkt aan 
dezelfde doelen, er ontstaan zeer korte lijnen en directe afstemming in de uitvoering. 
Vanuit de verschillende kernpartners wordt de volgende personele capaciteit ingebracht in het PPJ: 
 
Organisatie 
 

Capaciteit (in fte) Rol en functie 

Divers 16,65 1,0 fte jongerenteamleider 
15,05 fte jongerenwerk 
0,6 fte ondersteuning 

de Poort 2,5  1,0 fte jongerenteamleider 
1,0 fte jongerenwerk 
0,5 fte beheer 

Gemeente (MO&Sport) 7,8 1,0 fte jongerenparticipatie 
1,0 fte jongerenteamleider 
5,8 fte sportwerk 

Juvans 3,3 3,3 fte individueel 
maatschappelijk werk voor 
jongeren (JPP) 

Totaal  30,25 (40 mensen) 
 
6.3 Relatie met beleid 

De stedelijke opdracht voor het preventief professioneel jongerenwerk is de verantwoordelijkheid van 
de afdeling MO/OAP. De beleidsregie op het behalen de doelen en resultaten van het jongerenwerk 
en de verantwoording richting bestuur is belegd bij de beleidsmedewerker jongeren. Hij vormt het 
centrale en integrale aanspreekpunt voor de stedelijk regisseur. Hij is verantwoordelijk voor integrale 
afstemming met andere gemeentelijke afdelingen. 
 
6.4 Tijdelijke stuurgroep 

Er wordt een stuurgroep PPJ geformeerd Deze wordt gevormd door een verantwoordelijk 
manager/bestuurder of beslissingsbevoegde vertegenwoordiger uit de 4 betrokken partijen. De 
stuurgroep toetst de ontwikkeling en de uitvoering van het PPJ aan het vastgestelde kader (bijlage 1) 
en adviseert de stedelijke coördinatie op basis van een periodieke evaluatie. 1 jaar na aanvang van 
het PPJ  evalueert de stuurgroep of haar rol gecontinueerd dient te worden. Als beleidsregisseur is de 
gemeente (MO/OAP) verantwoordelijk voor het formuleren van doelen en resultaten van het PPJ. 
Uiteraard in nauw samenspel met de partners. De stuurgroep legt over de uitvoering en de realisatie 
verantwoording af aan de gemeente en geeft hierop sturing aan de stedelijk regisseur. Deze laatste is 
in uitvoerende zin primair verantwoordelijk voor de resultaten en de verantwoording en in praktische 
zin opdrachtnemer. 
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6.5 Samenwerking 

Een belangrijk uitgangspunt voor het jongerenwerk is samenwerking met andere professionele 
partners. De doelgroep heeft relatief veel problemen op allerlei terreinen die vanuit het jongerenwerk 
wel vlot worden herkend, maar waar het jongerenwerk zelf niet altijd op kan inspelen. Dat geldt zeker 
voor ernstige problemen op het gebied van zorg, psychiatrie, werkloosheid en schulden. Dan is 
toeleiding naar meer gespecialiseerde voorzieningen, zoals jeugdzorg, jeugd-GGZ en 
schuldhulpverlening de beste weg naar een oplossing. Ook is het beter werkloze jongeren die 
verlegen zitten om een baan wegwijs te maken naar een passende vorm van arbeidstoeleiding. 
 

Stedelijke 
coördinatie:

wijkteamleiders en 
stedelijk regisseur, 

medewerker 
jongerenparticipatie

Wijkteams

wijkteamleider

uitvoerende 
medewerkers

Wijkteams

wijkteamleider

uitvoerende 
medewerkers

Wijkteam

wijkteamleider

uitvoerende 
medewerkers

Wijkteam

wijkteamleider

uitvoerende 
medewerkers

Beleidscoördinatie 
• Stedelijke opdracht vanuit 

gemeente 

• Beleidsontwikkeling en sturing 
• Integraal aanspreekpunt 
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Veiligheid ZORG Individueel & Collectief

Talentontwikkeling & Participatie Wijkgericht

Jeugd- & 

Jongerenwerk

politie, straatcoach, SWT 

woningbouw, wijkwerk, 

winkeliers, justitie, 

gemeente

BJG, halt, onderwijs, T.O.M., Jong Actief 

maatschappelijk werk, GGZ, Oosterpoort, 

Novadic, politie, SMO, cjg, halt, GGD

Humanitas/go4it, streetcats, Novadic, power-

up, onderwijs, Cello, 2live 

Juvans/MEE, ypses, en 

nog veel meer

S-PORT, Muzerije, Jong actief, 

Solos, Sportverenigingen, citytrainers, 

BE THERE, Trix in de the mix,  Jongeren-

festivals, JC de Poort, Number One, 4 West

Studio 073, Kunstbende, wijktheaters, EYE, 

zzp’ers, plein actief, KW1college en 

nog vele initiatieven meer

Partners van het jongerenwerk 
(ouders/verzorgers, buurtbewoners, jongeren zelf, vrienden en/of broertjes en zusjes van de 

jongeren daargelaten)

Bewonersinitiatieven,    

hangplekken en verenigingen;

Hambakengym, voetbalclubs, 

Oosterhoeve, graafsewijk noord, SJV, 

wijkraden, BBS-en, Straatportiers, T10

kinderclub ‘t sluske, buurthuizen, winkeliers, 

horeca en nog veel meer

 
 
 
7. BEGROTING 

 

Functie     Budget (op basis van begroting 2016) 

Professioneel jongerenwerk    
• Welzijn Divers   
Inzet wijkwerker (aandeel jongerenwerk dat is 
opgegaan in de brede wijkwerker) 

(144.802 ondergebracht bij collect. 
jongerenactiviteiten) 

Specialistische inzet flexibele pool 434.406 
(4 fte risicogroepen jeugd en jongerenwerk)   

   
Coll. jongerenactiviteiten 

960.766 
(inzet jongerencentra, sociaal beheer) 
Advisering door jongerenwerk 94.348 
(eye, Hintham projects, de schuilplaats)   
 TOM  187.500 
• Stichting Jeugdwerk Maaspoort   
Coll. activiteiten en programmering 217.391 
• Gemeente ’s-Hertogenbosch   
Buurtsportwerk 575.566 
• Juvans   
JPP 377.533 

 
Totaal 

 
2.847.510 
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8. VERVOLGPROCES: IMPLEMENTATIE 

 

 
 
 

9. EVALUATIE 

De stedelijke coördinatie evalueert de voortgang van de implementatie en de uitvoering ééns per 
kwartaal. De stedelijke coördinatie rapporteert aan de stuurgroep. 

Ontwerpen

•januari - juni 2016

•Organisatie en sturing en verantwoording

•Inhoudelijk, financieel en personeel kader

•Implementatieplan

Implementatie

•juni - november 2016

•Inrichten uitvoering: personeel, middelen, ondersteuning

•Medenzeggenschap jongeren inrichten

•In en externe samenwerking oraniseren

•Opdracht PPJ-teams

•Communicatie

Uitvoering

•november 2016

•PPJ-teams operationeel


