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Inleiding
De afgelopen tien jaar heeft de Stichting Jeugdbelangen Malden (hier na te noemen SJM) zich ontwikkeld
tot een professionele, goed functionerende organisatie. Door de grote participatie van jongeren en
voldoende professionele ondersteuning heeft het bestuur zich vooral kunnen toeleggen op het leiden van
de organisatie. De huidige samenleving maakt een ontwikkeling door in de richting van een
participatiemaatschappij. Ook de SJM denkt na over de inzet van overheid en door de overheid
gesubsidieerde instanties versus de inzet en verantwoordelijkheid van burgers. De SJM wordt door de
lokale overheid gesubsidieerd en wordt professioneel ondersteund vanuit de Stichting Welzijn Groesbeek
(SWG).
Dit stuk dient als leidraad voor de nabije toekomst waarin een grotere rol voor betrokken burgers is
weggelegd. Deze visie zorgt ervoor dat de SJM kan anticiperen op de ontwikkelingen en formuleert de
doelen voor de komende vier jaar. De visie is ook bedoelt als communicatiemiddel naar andere
betrokkenen.

De SJM heeft tot doel de belangen te behartigen van de jongeren in Malden. De SJM geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan de gemeente over zaken die met jongeren te maken hebben. De SJM neemt een
onafhankelijk positie in tussen alle belanghebbenden.
De meeste activiteiten vinden plaats in en vanuit het jongerencentrum de SJeM. De SJM werkt voor
jongeren van 8 tot 23 jaar en met jongeren van 13 tot 23 jaar die in Malden wonen. De stichting probeert
allerlei zaken van de grond te krijgen die te maken hebben met de belangen en behoeften van jongeren,
zoals bijvoorbeeld het faciliteren van ontmoeting en recreatie. Door de hoge participatiegraad is er vooral
ook ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Deze doelen worden vertaald in een werkwijze
die van toepassing is op het exploiteren van een accommodatie. Er is daarom gekozen voor een model
waarin jongeren kunnen groeien in positie en verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de accommodatie
bij uitstek de gelegenheid voor het signaleren en bespreken van individuele problemen. Trends worden er
sneller zichtbaar zodat daarop kan worden ingespeeld. Dit gehele proces wordt ondersteund door het
jongerenwerk. Tussen de SJM en het jongerenwerk vindt er ook samenwerking plaats op het gebied van
voorzieningen voor jongeren.
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Leefomgeving jongeren
De SJM zet in op betrokken jongeren. Dit betekent dat het jongerencentrum geen openbare hangplek
wordt. Tijdens de open activiteiten in de avonduren is er ruimte voor ontmoeting voor alle jongeren uit de
omgeving. De SJM zal echter altijd streven naar bedrijvigheid. Dit betekent dat de SJeM het jongerenwerk
de ruimte geeft om participatie verhogend met de jongeren aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar
hun kwaliteiten.
In de middagen is er voor vrijwilligers de gelegenheid om avondactiviteiten op te zetten. Deze activiteiten
zullen zich niet alleen richten op de leefwereld van jongeren maar ook op hun leefomgeving. Met dit
laatste doelt de SJM op projecten die te maken hebben met voorzieningen voor jongeren of met het
algemeen belang. Hierbij zal het jongerencentrum dienen als hoofdkwartier. Deze functie zal in de
komende vier jaar belangrijker worden omdat er steeds meer aandacht komt voor die leefomgeving.
Ondanks deze beweging naar buiten is het nog steeds van belang dat jongeren een eigen plek hebben
waar zij zonder al te veel bemoeienis zichzelf kunnen zijn. De SJeM dient als vrijplaats, zodat jongeren
ademruimte krijgen binnen een maatschappij waarin ze voortdurend in de gaten gehouden worden en
van alles moeten.

Ontwikkelingen en acties
De SJM gaat zich actiever bemoeien met de leefomgeving van jongeren. Bijvoorbeeld bij de
herinrichting van het dorpshart, voorzieningen in de wijken en overlegstructuren zoals duurzame
communicatie tussen jongeren en een wijk. De SJM wil graag partner zijn bij de totstandkoming
van deze projecten.
Met de bezuinigingen op het oog op het uitvoerend jongerenwerk en teruglopende inkomsten
gaat de SJM op zoek gaan naar externe financiering. Er zijn Europese fondsen die internationale
samenwerking als voorwaarde stellen. Hiervoor dient samenwerking gezocht te worden met
buitenlandse dorpen of steden. Naast de samenwerking met buitenlandse dorpen of steden is
er vanaf 2014 ook voor lokale projecten een Europese financiering mogelijk. Voor deze vorm van
projectfinanciering is samenwerking met het jongerenwerk essentieel, zij beschikt over de
expertise op dit gebied.
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De SJeM (het jongerencentrum)
De SJM gaat inzetten op betrokken jongeren van verschillende subculturen en zo ook verbindingen maken
tussen die subculturen. Vrijwilligers van de SJeM zijn eerder vertegenwoordigers van een groep dan
voorlopers van een gehele groep. In het jongerencentrum is er ruimte voor de jongeren om met elkaar bij
te praten, maar ook om hun interesses en creativiteit te uiten en ontwikkelen.
Cultuur definieert vaak de identiteit van een groep. Daarom is het belangrijk om in te zetten op deze
cultuur. Het is echter belangrijk om de zaken niet om te draaien: alleen de cultuur die voortkomt uit
jongeren zal worden ondersteund. Cultuur zal dus niet meer worden gegenereerd om bepaalde groepen
jongeren aan te trekken.

Ontwikkelingen en acties
Het effect van het verhogen van de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken is tweeledig.
Enerzijds valt er een bron van inkomsten weg. Anderzijds betekent dit dat jongeren tot 18 jaar
mogelijk niet meer welkom zijn in de reguliere horeca. De consequentie hiervan is dat steeds
meer jongeren die toch experimenteer gedrag vertonen waarschijnlijk op straat of in de
jongerencentra terecht komen.
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Samenwerking
Intern
Een zich terugtrekkende overheid heeft als gevolg dat organisaties meer zelf zullen gaan doen. Voor de
SJM betekent dit dat er minder jongerenwerk beschikbaar zal zijn. Het jongerenwerk heeft een aantal
taken die mogelijk door volwassen vrijwilligers kunnen worden overgenomen. Participatiegericht en
agogisch werken met jongeren is echter niet eenvoudig. De SJM kiest ervoor om de leeftijd waarop
vrijwilligers moeten vertrekken (nu 25 jaar) los te laten. Deze vrijwilligers dienen over relevante kwaliteiten
te beschikken en in de jaren ervoor hebben bewezen dat zij meerwaarde hebben voor de organisatie.
Ook wordt er uitgekeken naar volwassenen die talent hebben voor het omgaan met pubers en
adolescenten. Daarnaast zal het bestuur zich actiever gaan opstellen en het takenpakket zal breder
worden. (zie bestuur pag. 7)

Ontwikkelingen en acties
Een deel van de beroepstaken kan worden overgenomen door volwassen vrijwilligers die
voldoen aan de volgende criteria:


zijn geen ouder van een jongere uit de doelgroep



hebben geen eigen agenda zoals commerciële dan wel politieke belangen, een
ideologische missie of seksuele voorkeur voor tieners (verklaring omtrent goed gedrag)



dienen zich te conformeren aan de werkwijze van de SJM en het jongerenwerk



hebben talent voor het omgaan met jongeren in de puberteit/adolescentie



aanstelling in overleg met de doelgroep
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Extern
De SJM gaat inzetten op het faciliteren van externe organisaties. Samen met hen kunnen binnen of buiten
de SJeM activiteiten worden opgezet en uitgevoerd. Hierbij wordt gekozen voor niet-commerciële
organisaties. De vraag vanuit jongeren is hierbij leidend, hun inzet bepalend. De SJM neemt het initiatief
in de samenwerking met jongeren enerzijds en andere organisaties anderzijds. De SJM maakt hierbij
gebruik van het jongerenopbouwwerk om een integraal plan op te stellen en uit te voeren.
De SJM heeft tot nu toe zijn politieke neutraliteit gewaarborgd door zich aan geen enkele politieke partij
te liëren. In de toekomst wil de SJM ook graag politiek neutraal blijven. Gebleken is echter dat de gevolgde
koers als resultaat heeft dat het jeugdwerk weinig op de politieke agenda’s terug te vinden is. De komende
jaren zal dan ook worden getracht om intensiever contact op te bouwen met alle politieke partijen in de
gemeente Heumen.

Ontwikkelingen en acties
De bevolkingsopbouw van de gemeente Heumen gaat de komende jaren veranderen. Het aantal
nog zelfstandig wonende ouderen zal toenemen. De SJM is daarom voorstander van een project
‘jong en oud’ in samenwerking met het jongerenwerk. De SJM denkt hierbij bijvoorbeeld aan het
realiseren van ontmoetingsplekken voor jong en oud. Daarbij wordt ook gedacht aan het
bevorderen van sociale interactie tussen beiden groepen.
Omdat jongeren zich binnen de gehele regio bewegen is regionale samenwerking gewenst. De
SJM zoekt actief contact met andere organisaties om gemeenschappelijke projecten of
activiteiten op te zetten. Daarnaast kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld.
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Bestuur
Intern
Het voorgaande vraagt aanpassing van de interne structuur van de SJM. De SJM wordt minder een bestuur
op afstand. Dit betekent dat het bestuur zich meer bezig gaat houden met de organisatorische gang van
zaken, vooral binnen het jongerencentrum. Ook extern wordt het bestuur actiever, hiervoor worden een
aantal commissies binnen het bestuur ingesteld. Door de inrichting van commissies binnen het bestuur
worden verschillende taakgebieden bestreken. Denk hierbij aan een commissie gemeentelijke politiek,
een commissie regionale samenwerking en een commissie vrijwilligersbeleid. Deze commissies zullen
worden aangevuld met niet-bestuursleden. Ook binnen het bestuur is er een duidelijke taakverdeling.

Ontwikkelingen en acties
De overheid zal zich de komen jaren verder terugtrekken. De SJM wordt daarom minder een
bestuur op afstand. De SJM stelt zich actiever op en doet minder een beroep op het uitvoerend
jongerenwerk. Door de inrichting van commissies worden verschillende taakgebieden bestreken.
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Voorwaarden
Jongerencentrum de SJeM is een eilandje voor jongeren waar zij zichzelf kunnen zijn. Soms lijkt het dat
bemoeienis van buitenaf zo veel mogelijk buiten de deur wordt gehouden. Toch is de visie 2014-2018
gericht op samenwerking. Dit mag echter niet betekenen dat de accommodatie als veilige haven in het
geding komt. Jongeren hebben natuurlijk recht op hun eigen plek in de samenleving. Het beleid van de
SJM is er echter wel op gericht dat deze bijzondere groep binnen die samenleving functioneert en
participeert. Jongeren moeten steeds meer hun eigen weg zien te vinden in een weliswaar veiliger maar
ook meer gestructureerde wereld. Het is van belang om jongeren de weg te wijzen in deze systeemwereld.
Zo kunnen ze wennen aan de structuur en inzet die noodzakelijk is om zich te ontwikkelen tot actieve en
betrokken burgers. De SJM maakt zich vooral zorgen om jongeren die hier, om verschillende redenen,
moeite mee hebben. Het zich alleen richten op de ‘probleemgevallen’ werkt echter niet. Wanneer er een
beeld ontstaat dat het jongerencentrum er is voor ‘probleemjongeren’ zullen juist zij zich niet laten zien.
Geen jongere wil immers als zodanig worden beschouwd.
Er is dus veel voor nodig om deze jongeren te interesseren voor het jongerencentrum. Daarnaast zijn
rolmodellen nodig waar zij zich naar kunnen richten. Hiervoor is een flinke groep jongeren nodig die het
wat makkelijker afgaat. De grote groep kan dan ook de intensieve begeleiding bieden aan de jongeren die
moeite hebben met het contact met de samenleving of dit dreigen te verliezen. Deze groep kan het
systeem implementeren waarin de jongeren die dit minder makkelijk afgaat kunnen groeien. Dit biedt een
opstapje naar de echte maatschappij. Het jongerenwerk blijft echter wel noodzakelijk voor het begeleiden
van dit gehele proces. Deze werkwijze heeft zich de afgelopen tien jaar bewezen. De uitval van jongeren
binnen onze gemeente is betrekkelijk gering. Daarnaast leven we in een relatief veilig dorp met weinig
overlast door jongeren.
Door in te blijven zetten op de grote groep worden kansen gecreëerd voor alle jongeren die daar behoefte
aan hebben. Zo levert de SJM een belangrijke bijdrage aan de dorpsgemeenschap waarin jongeren prettig
kunnen opgroeien en het voor alle burgers aangenaam wonen is.
Namens het bestuur van de Stichting Jeugdbelangen Malden,
Raven Koolen, Voorzitter

Nina Pennock, Secretaris
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