Bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk
24 november 2022
‘s-Hertogenbosch
Thema: Talentontwikkeling telt!
Mentaal welzijn / Gelijke kansen / Participatie

Wat: Bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk in Den Bosch
Voor: wethouders, beleidsmedewerkers en managers jongerenwerk
Door: Sociaal Werk Nederland in opdracht van het Ministerie van VWS.
Uitgevoerd in samenwerking met het landelijk strategisch netwerkoverleg kind- en
jongerenwerk met BVJong, NJI, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel, Hogeschool van
Amsterdam/Youth Spot, LCGW, Jantje Beton, Scouting Nederland, YMCA, JOZ, gemeenten:
Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch en Deventer.
Aantal deelnemers: maximaal 150
Tijd:

9.30 uur – 17.00 uur

Waar: Bestuurscentrum ‘s-Hertogenbosch
Kosten deelnemers: € 100

Eerdere conferenties vonden plaats in ’s-Hertogenbosch (2017), Tilburg (2018) en Rotterdam (2019).
De geplande conferentie in Deventer is vanwege corona niet doorgegaan.

Programma

09.30 – 10.00

Inloop en koffie of thee met een mini-Bossche bol in de hal van het
Bestuurscentrum.

10.00 – 10.05

Welkom door Ernst Radius (dagvoorzitter en senior adviseur jeugd,
opgroeien en sociaal raadsliedenwerk Sociaal Werk Nederland) in de
Raadszaal van het Bestuurscentrum.

10.05 – 11.00

Inhoudelijke bijdragen door Ufuk Kâhya (wethouder Talentontwikkeling ‘sHertogenbosch) en Maarten van Ooijen (staatssecretaris van VWS) waarbij
beiden met elkaar én met de deelnemers in gesprek gaan. Een filmpje over
het jongerenwerk in 's-Hertogenbosch levert extra input.
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11.00 – 11.10

Jongeren uit ‘s-Hertogenbosch etaleren hun talenten

11.10 – 11.15

Filmpje over jongerenwerk (Tilburg)

11.15 – 12.00

Professioneel jongerenwerk vergroot groeikansen van jongeren. Jolanda
Sonneveld. Jolanda is 20 juni aan Tilburg University gepromoveerd op het
proefschrift Growth opportunities in professional youth work - Contribution
of a multi-methodic approach on the personal development and social
participation of socially vulnerable youngsters

12.00 – 13.00

Pauze en gezamenlijke lunch in de hal van het Bestuurscentrum

13.00 – 15.00

2 inspiratiesessies óf 1 werkbezoek
De workshops worden in het Bestuurscentrum én in het Stadskantoor
gehouden. Er zijn 2 workshoprondes van elk 45 minuten met 15 minuten
verplaatsingstijd. Een deelnemer neemt deel aan 2 verschillende workshops.
We bieden de volgende workshops aan:
1. Strategisch beleid kinder- en jongerenwerk. Hoe zet een gemeente
strategisch beleid kinder- en jongerenwerk op? Niek Fransen (gemeente
Alkmaar) schetst de situatie in Alkmaar en zet deelnemers aan tot gerichte
informatie uitwisseling over hun eigen werksituatie. De deelnemers gaan
met tips voor hun eigen werksituatie naar huis.
2. Jongerenparticipatie. Sheila Huijs-Driessen (gemeente 's-Hertogenbosch)
en Alex Bekkers (PowerUp073) presenteren het theoretische kader
jongerenparticipatie van de gemeente 's-Hertogenbosch en de vertaling
daarvan naar en door jongerenwerkers. De activiteiten worden gemonitord.
De dagelijkse uitvoering door onder andere Citytrainers, Cityboost and
jongerenambassadeurs wordt toegelicht. Sheila en Alex presenteren de
opgedane ervaringen en gaan met de deelnemers in gesprek.
3. Vrijwillig jeugdwerk en jongerenwerk door Fedde Boersma (Scouting
Nederland) en Mike Loef (NJI). Na een korte toelichting op verschillen en
overeenkomsten tussen vrijwillig jeugdwerk en kinder-jongerenwerk, staat
de eigen werksituatie van de deelnemers centraal en leidt actieve
deelname aan de workshop tot tips voor verbetering in de lokale situatie.
4. Schooljongerenwerk. In augustus 2020 is op de Bossche Vakschool een pilot
schooljongerenwerk (SJW) gestart. Daar zijn drie jongerenwerkers van
PowerUp073 aan de slag gegaan om de verbinding te leggen tussen het
leven van de leerlingen op school en het leven van de leerlingen buiten
school – thuis en in de wijk. Op die manier is er laagdrempelig contact met
leerlingen. Daardoor kunnen talenten nog beter ontdekt en gestimuleerd
worden. Na een succesvolle pilot is besloten om dit project uit te breiden
naar nog meer scholen voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch. Er
zal stilgestaan worden bij de opstart van deze succesvolle interventie en
Nathalie Consentino, coördinator SJW, licht de huidige stand van zaken toe.
Het NJI heeft al eerder gepubliceerd over de samenwerking tussen het
onderwijs en het jongerenwerk. Ook is deze samenwerking onderzocht
door Youth Spot.

5. Join Us. In Nederland voelt 8% van de jongeren tussen de 12 en 25
jaar zich eenzaam. Corona heeft ertoe geleid dat jongeren zich
eenzamer voelen. Dit is vooral zorgwekkend voor jongeren die zich
vóór de crisis al eenzaam voelden. Door de crisis zie je dat deze
jongeren zich nog meer afzonderen. Ze maken bijvoorbeeld geen
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contact met anderen en zijn geneigd hun bed niet uit te komen. Juist
voor hen is het belangrijk dat ze weer ergens naar uit kunnen kijken.
PowerUp073 werk samen met het landelijke programma Join us en
biedt deze jongeren dit perspectief door jongeren samen te brengen
en hen te helpen sociaal sterker te worden. Op dit moment zijn er
twee groepen actief. Uitvoering in jongerencentrum Zuid-Oost. Jos
de Kort zet de aanpak uiteen.
6. Familiegerichte benadering
Youssef Noudri (Jongerenwerkorganisatie Hambaken Connect) vertelt
over hun ervaringen met o.a. huiswerkbegeleiding, vroegtijdig
schoolverlaten, rolmodellen en trainingen voor ouders
7. Sterk kinderwerk werkt! De collega's van jongerenwerkers werken
preventief. De betekenis van het kinderwerk is onderzocht door het NJI. In
de workshop verkent Froukje Hajer samen met de deelnemers hoe
kinderwerk van betekenis is in de pedagogisch civil society en hoe samen
met lokale partners met name kwetsbare kinderen mee kunnen doen en
hun veerkracht ontwikkelen. De preventieve functie is van groot belang
maar vaak niet zichtbaar. In elke gemeente zijn andere aanpakken en ziet
het kinderwerk er anders uit. Wat werkt? Welke resultaten zien we? En wat
is daar voor nodig?
8. Meidenwerk in Nederland: zo belangrijk! Vaak wordt er in ons vak en
daarbuiten gesproken over kwetsbare meiden. Zijn meiden kwetsbaar
en vinden zij dat zelf ook? Bianca Boender (You!nG en BVjong) gaat
in op de bevindingen in recent praktijkonderzoek “sterke meiden” en
gaat met de deelnemers in gesprek over eigen ervaringen.

Óf één werkbezoek
Een werkbezoek op locatie vergt 1 uur en 45 minuten en valt qua tijdsbestek
samen met de workshops. De deelnemers aan het werkbezoek worden met
de bus gebracht en worden aan het eind van het werkbezoek weer bij het
stadskantoor afgezet. We brengen een bezoek aan drie jongerencentra. In
elk centrum worden wijkspecifieke activiteiten belicht.
Number One in Rosmalen. Marlies Molenaar als stedelijk coördinator vangt
iedereen op en laat zien wat er in het deelgebied Rosmalen, Nuland & Vinkel
gebeurt. We staan stil bij de manier waarop we participatie in beeld
brengen via het participatiemodel it’s up to You(th). Daarnaast is Number
One ook trots op hun grote schare vrijwilligers en vertellen we wat we doen
en vooral wat deze jonge vrijwilligers zelf doen.
Jongerencentrum Zuid-Oost. We worden welkom geheten door Senna vd
Lee. Ze laat de locatie laat zien waar jongeren zelf hebben bepaald hoe het
eruit ziet. En waar we samen werken met het speciaal voortgezet onderwijs
van het Dieze College. Ook is er op deze locatie een diversiteit programma
waarvoor in samenwerking met het COC een “jong en out” groep is
opgericht.
Jongerencentrum Noord, het grootste jongerencentrum in de stad waarmee
we samen met partner Hambaken Connect vormgeven aan
talentontwikkeling van jongeren uit Noord. Door middel van diverse
aansluitende programma’s proberen we op vroege leeftijd de jongeren en
hun directe omgeving in beeld te krijgen om vanuit hier gerichte en
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effectieve interventies in te zetten om te zorgen dat de jongeren hun
talenten aanboren en zich ontwikkelen tot volwaardige participerende
stadsgenoten. De jongerenwerkers Mohammed Allouch en Sabine
Hoogesteger laten hun locatie en ambities graag zien.

15.15 – 15.45

Interactieve lezing door Stijn Sieckelinck
Stijn Sieckelinck is de nieuwe lector Youth Spot bij de Hogeschool van
Amsterdam. Zijn tekst m.b.t. zijn lectorale rede:
Dit is mijn liefdesverklaring aan het jongerenwerk. De voorbije tijd
was zwaar voor jongeren. De corona maatregelen zijn door velen
ervaren als overmatig en onbarmhartig. Tel daarbij de groeiende
kansenkloof die het land verdeelt en het wordt duidelijk wat ons de
komende jaren te doen staat: Wij, de samenleving, de instituties en
de sociale organisaties moeten jongeren in kwetsbare posities weer
naar ons toe trekken. Insluiten in plaats van uitsluiten. Effectieve
jongerenwerkers gaan affectief te werk: ze leven mee, ze versterken
positieve beleving, en ze tunen in met andere professionals en
vrijwilligers.

15.45 - 15.50

Filmpje over jongerenwerk (Dordrecht)

15.50 – 16.00

Afsluiting door wethouder Ufuk Kâhya

16.00 – 17.00

Napraten in de hal van het bestuurscentrum met niet-alcoholische drankjes.

4

