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1. Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk.  
 
Voor het jeugd- en jongerenwerk Nijkerk was 2019 een goed jaar met 14.224 bezoekers. Het 
jongerencentrum Blits werd door 5.602 jongeren bezocht en Chill-Out had 6.322 bezoekers. 
De activiteiten in Nijkerkerveen trokken 705 deelnemers en bij de hangplekken heeft de 
jongerenwerker 1.595 contacten gelegd met jeugd en jongeren.  
 
Het jaar 2019 stond in het teken van preventie en voorlichting. Elke maand werden er door 
middel van thema-avonden en workshops maatschappelijke thema’s besproken en is er aan 
de jongeren in de jongerencentra, op de hangplekken en in de drankketen voorlichting 
gegeven en zijn er presentaties georganiseerd over de gevaren van alcohol en drugs.  
 
Om te laten we zien wat wij doen en welke thema’s en activiteiten er voor de jongeren zijn 
hebben we elke maand een nieuwsbrief gemaakt, die naar ca. 250 personen, waaronder de 
leden van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de media, zijn 
gezonden en op de website van de stichting zijn geplaatst. Ook zijn er van de bijzondere 
activiteiten en workshops persberichten gemaakt die door diverse media zijn gepubliceerd. 
 
De inloopmiddagen en avonden waren zeer belangrijk als het voorportaal voor de toestroom 
naar de workshops en thema activiteiten, waarbij ontwikkeling, voorlichting en preventieve 
aanpak centraal staat. Het jeugd en jongerenwerk heeft als doel de talenten van de jeugd en 
de jongeren te laten ontwikkelen en hen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.  
 
Ook is in 2019 geïnvesteerd in het contact met de scholen. De basisscholen zijn uitgenodigd 
om met de groepen 7/8 de jongerencentra te komen bezoeken. Dit heeft er toe geleid dat 
Blits en Chill-Out door veel leerlingen van de scholen zijn bezocht. Ook heeft de voorlichting 
door onze jongerenwerkers bij het voorgezet onderwijs geleid tot een betere samenwerking 
en toename van het aantal bezoekers tijdens onze activiteiten.  
 
Als bestuur zijn wij trots op de resultaten en de wijze waarop door onze beroepskrachten, 
vrijwilligers en stagiaires in 2019 invulling is gegeven aan het jeugd- en jongerenwerk in de 
gemeente Nijkerk. Door alle inspanningen is het aantal bezoeken aan de jongerencentra 
opnieuw sterk toegenomen en hebben wij veel jongeren op straat kunnen bereiken. 
 
Namens het bestuur van de 
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, 

 
 
 
 
 
Renger Walet 
Voorzitter   
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2.   Algemeen   
 
In dit hoofdstuk geven wij aan waarmee de jeugd- en jongeren worden geconfronteerd en 
hoe wij daarmee omgaan.  
 
A.   Problemen waar de doelgroep tegen aan loopt. 
 
Het jeugd- en jongerenwerk is de afgelopen 26 jaar sterk veranderd. Mede door het feit dat 
in veel gezinnen beide ouders werken is (een deel van) de opvoeding verschoven naar de 
omgeving waarin de jeugd en jongeren zich bevinden. Denk daarbij aan scholen, buiten- 
schoolse activiteiten, kinderopvang, etc. Ook het jeugd- en jongerenwerk wordt met deze 
verandering geconfronteerd.  
 
Veel van de problemen die leven onder de jeugd en de jongeren worden besproken met de 
beroepskrachten en de vrijwilligers en stagiaires in en buiten de jongerencentra. Vanuit het 
jeugd- en jongerenwerk vinden we het belangrijk om deze problemen te signaleren en door 
te verwijzen. Ook zijn we op een preventieve manier met de doelgroep in gesprek om te 
voorkomen dat de problemen groter worden. De beroepskrachten weten hoe ze signalen 
kunnen herkennen en hoe ze er mee om moeten gaan. 
 
Hierbij een opsomming van problemen bij jeugd- en jongeren waar we als Stichting Jeugd- 
en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk tegen aan lopen. In verband met de privacy van de 
betrokkenen zijn de onderstaande problemen uiteraard geanonimiseerd beschreven. 
 

 In 2019 hebben wij meer hulpvragen vanuit de doelgroep gekregen. Om de juiste hulp 
te kunnen bieden is het belangrijk dat de jongerenwerkers een goede match maken 
tussen de jongeren en hulpverlening. Het betreft in de praktijk vaak vragen over liefde 
en relaties, huisvesting, maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning bij school en 
werk. Door dit op een goede manier te doen hebben de jongerenwerkers samen met de 
doelgroep positieve resultaten behaald en leggen de jongeren de hulpvraag steeds vaker 
bij de jongerenwerkers neer. Doordat wij bekend zijn en hun taal spreken zijn jongeren 
snel geneigd om met de (hulp)vragen bij hen te komen.  
 
Om passende hulp te kunnen bieden maken we gebruik van ons professionele netwerk 
en verwijzen we waarnodig door. De behandeling van de hulpvraag is sterk veranderd. 
Waar we voorheen vanuit de jongerencentra handelde doen we dit nu vaker ambulant. 
Dit houdt in dat we meegaan naar de scholen, gemeente, gebiedsteams en aan huis 
komen. De jongerenwerkers zijn ook op de scholen van het voorgezet onderwijs actief. 
Als (groepen) jongeren tegenover elkaar staan en niet met elkaar omgaan en waarbij dit 
zelfs tot ruzie kan leiden, worden zij ingezet om die ruzie te voorkomen. 
 

 In 2018 heeft het jeugd- en jongerenwerk 60 jongeren in kaart gebracht waarvan wij 
wisten dat er zorgen waren en waarbij we wilden weten of andere hulpverleners deze 
problemen ook signaleerden. In veel gevallen bleek dat niet zo te zijn en door ons brede 
netwerk hebben wij in 2019 een aantal probleemjongeren kunnen doorverwijzen naar 
een professionele hulpverlener. Los daarvan hebben wij samen met Eigen plan en het 
Gebiedsteam de namenlijst nog een keer doorgenomen. In een aantal gevallen was het 
noodzakelijk om andere hulp in te zetten of de bestaand hulp aan te passen, waarbij de 
combinatie Jeugd- en jongerenwerk, Eigen plan, Gebiedsteams en de IJsbreker van de 
gemeente Nijkerk goed heeft gewerkt.  
 
 



Stichting Jeugd en Jongerenwerk gemeente Nijkerk 
Jaarverslag 2019, definitief 20 maart 2020. 

5 

 
 

 Ook in 2019 hebben de jongerenwerker geconstateerd dat de doelgroep op steeds 
jongere leeftijd met drugs gaat experimenteren en hebben we zorgen over de soort 
drugs die de jongeren gebruiken. Waar het voorheen vooral wiet, hasj of sterke drank 
was, is dat nu uitgebreid met GHB, 2Cb, XTC en Speed. Het gebruik van deze drugs is 
gevaarlijk en -zeker voor jongeren- erg schadelijk voor de gezondheid. Wij constateren 
dat jongeren er erg makkelijk over denken en de drugs zijn overal en makkelijk te koop. 

 
Daarnaast zien we in 2019 dat naast gebruik van drugs, het dealen en het bezorgen van 
pakjes voor veel geld erg in trek is voor jongeren. Jongeren zijn gevoelig voor geld en 
het liefst zo snel mogelijk. Grote dealers weten dit en spelen daar op in. We spreken 
regelmatig jongeren die pakketjes bezorgen zonder dat ze de gevaren daarvan inzien. 

 

 In 2019 hebben wij zeven jongeren met problemen doorverwezen naar Eigenplan. Deze 
jongeren wilden niet naar het gebiedsteam omdat ze zich daar niet geholpen voelden. 
Eigenplan heeft in een aantal sessies bereikt dat een aantal van hen weer ging studeren 
of werken. Als jeugd- en jongerenwerk vinden wij dat Eigenplan heel effectief met deze 
jongeren aan de slag is gegaan. 

 

 De jongerenwerkers hebben in november en december samen met medewerkers van het 
bureau Halt op diverse scholen voorlichting over vuurwerk gegeven. Samen met de 
jongeren is er gesproken over de do’s en don’ts van vuurwerk. Deze voorlichting komt 
voor uit een samenwerking met Bureau Halt. 

 

 Ook waren er in 2019 diverse stagiaires actief bij het jongerenwerk. Deze stagiaires zijn 
na de stageperiode vaak op zoek naar een nieuwe stageplek. Als dit niet lukt zetten wij 
ons netwerk in om hen te helpen bij het vinden van een nieuwe stageplek.  

 

 Het jeugd- en jongerenwerk heeft jongeren die vanuit zichzelf wat minder weerbaar zijn 
diverse activiteiten aangeboden, zoals zelfverdediging of ASS. Ook kwam het regelmatig 
voor dat de ouders contact opnamen om te bespreken wat het jongerenwerk voor hun 
zoon of dochter kan betekenen. 

 
 We hebben een jongere die geen reguliere onderwijs volgt een stageplek aangeboden. 

Hij heeft extra aandacht en begeleiding nodig maar door zijn stage in combinatie met 
het speciaal onderwijs blijft hij deelnemen aan de maatschappij en wordt hij niet in een 
zorginstelling geplaatst. Daarnaast zijn er jongeren uit een zorginstelling die uren maken 
in het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk.  

 

 Meerdere jongeren hebben aangegeven dat zij graag ondersteund willen worden bij het 
ordenen van verschillende problematieken, zoals: financiële wanorde, op orde krijgen 
schoolwerk, huiswerkbegeleiding en huisvesting. Deze begeleiding die in 2017 is gestart 
is in 2019 doorgezet. 

 

 Bij “leerplicht” heb je het over ‘moeten’ en regels. Maar bij “leerrecht” komen aspecten 
als motivatie en een fijne leeromgeving naar voren. Omdat het bij leerrecht belangrijk is 
om niet direct aan de strafkant te gaan zitten zijn er in 2019 jongeren die regelmatig 
tegen schoolverzuim aanliepen, verwezen naar het jongerenwerk. Om eens te kletsen 
over de situatie, waarbij de jongerenwerkers deze jongeren coachen en begeleiden. 
Naast het feit dat de jongeren het positief ervaarden, blijkt de combinatie Leerrecht en 
jongerenwerk goed te functioneren en heeft het tot goede resultaten geleid. 
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 In 2019 hebben de jongerenwerkers een training gevolgd over het signaleren van 
problemen en herkennen van gedrag. De training werd aan het hele team gegeven 
waarbij ook is er gekeken naar de rol als jongerenwerker en de rol als hulpverlener. 

 

 Daarnaast is de coördinator in 2019 opgeleid tot aandachtfunctionaris huiselijk geweld. 
Hierdoor zijn we aangesloten bij de verwijsindex. Gelet op het belang van dit onderwerp 
is het de bedoeling dat alle jongerenwerkers deze opleiding in 2020 gaan doen, omdat 
zij direct met de doelgroep werken.  

 

 Er zijn veel jongeren die geen werk hebben of niet meer naar school gaan. Het jeugd- en 
jongerenwerk helpt ze met solliciteren en denkt mee in de keuzes die ze willen maken. 
In 2019 hebben we aan 10 jongeren de opleiding “Sport en Recreatie”, niveau 2 of 3 
aangeboden. Met dit landelijk erkende diploma kunnen zij als vrijwilliger of beroeps- 
kracht worden ingezet bij (sport)scholen, jeugd- en jongerencentra, kinderdagverblijven,  
scouting, en recreatieteams en werkt één van hen bij Nijkerk Sportief en Gezond. 
 

 In 2019 hebben wij geconstateerd dat er steeds meer jongeren die bij “s Heeren Loo” 
bekend zijn naar de Nijkerkse jongerencentra komen. Het gaat hierbij om jongeren die 
klaar zijn met hun begeleidingstraject of nog in de dagopvang zitten. Om deze doelgroep 
op een verantwoorde wijze op te kunnen vangen hebben we afgesproken dat er slechts 
een aantal per dag welkom zijn, omdat wij geen professionele hulpverleningsorganisatie 
met de daarbij behorende financiële middelen zijn. Voor deze doelgroep is het fijn dat ze 
niet elke dag in dezelfde omgeving zijn en in contact komen met andere jongeren. Vaak 
gaat het om jongeren waarvan je niet direct merkt dat ze een (lichte) beperking hebben.  

 

 De (ongezonde) leefstijl en gewoontes van de doelgroep met betrekking tot voeding en 
beweging is sterk toegenomen. Door de steeds grotere interesse in het gamen, tv kijken 
en sociale media was er veel te weinig lichaamsbeweging. In combinatie met ongezonde 
voeding lijdt dit tot een ongezond leefpatroon. Om dit te doorbreken hebben wij extra 
aandacht besteed aan een adequate aanpak. Dit betrof voorlichting, het aanbieden van 
gezondere voeding, een groter bewegingsaanbod en het goede voorbeeld geven.  

 

 Het gedrag van een jongere was heel negatief omdat hij grote moeite heeft met het 
accepteren van gezag. Samen met de jongerenwerkers heeft hij onderzocht wat zijn 
knelpunten waren en daarop zag hij in dat zijn gedrag alleen maar leidde tot meer 
negativiteit. De daarop -door hem zelf- opgestelde doelen werken goed en dat uit zich in 
een veel positievere houding en gedrag.  

 
B.   Sociale thema’s  

 
Doordat we veel problemen signaleren, behandelen we structureel bepaalde sociale thema’s. 
Wij bespreken de thema’s en geven de nodige informatie. Dit doen wij door middel van film, 
presentaties, collages, gastsprekers, posters en flyers etc. Elke maand staat er in Blits en 
Chill-Out een maatschappelijk thema centraal. Het thema wordt gekoppeld aan een aantal 
activiteiten met als vaste dag de derde woensdag van de maand. 
 
In 2019 hebben we de navolgende maatschappelijke thema’s behandeld en bespreekbaar 
gemaakt, te weten: Voeding en beweging, Gevaren sociale media, Liefde en relaties, Maand 
van het geld (Money fit), Veiligheid, Natuur en milieu, Oorlog en vrijheid, Rouw en verlies, 
Kijk naar jezelf, Veilig op vakantie, Vriendschap en pesten, Opvoeding, Omgang en gedrag, 
Alcohol en drugs (lachgas). 
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Het bereik van de sociaal maatschappelijke thema’s in Blits: 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gemiddeld aantal personen 

2016 12 125 10 

2017 11 148 13 

2018 13 184 14 

2019 17 122 7 

 
Het bereik van de sociaal maatschappelijke thema’s in Chill-Out: 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 19 389 19 

2017 17 352 17 

2018 12 125 11 

2019 17 125 7 

 
We zien dat ons bereik met de sociaal maatschappelijke thema’s de afgelopen jaren minder 
is geworden. Het verschil zit vooral in het feit dat de bezoekersaantallen per keer kleiner zijn. 
Wel komt de gegeven informatie daardoor vaak beter over. 
 

Met het bespreekbaar maken van sociale thema’s hebben we ook een signalerende functie 
waarbij we jongeren doorverwijzen. De thema bijeenkomsten hebben een goede preventieve 
functie waarbij we veel te horen krijgen van de doelgroep. Helaas moeten we constateren 
dat de signalen die wij inbrengen in de overleggen waar risicojongeren worden besproken, 
nog altijd niet goed worden opgepakt en dat wij bij de gebiedsteams erg afhankelijk zijn van 
de betreffende medewerker. Mogelijk is het feit dat de benodigde privacyconvenanten door 
de betrokken organisaties nog steeds niet zijn getekend hiervan mede de oorzaak.  
 
C.   Sport, bewegen en voeding  

 
Een van de belangrijke thema’s is sport en bewegen. Wij vinden sport erg belangrijk omdat 
de jongeren door het sporten de positieve en negatieve energie kwijt kunnen. Tijdens het 
sporten wordt afwijkend gedrag zichtbaar en kun je dit bespreekbaar maken. Ook onze band 
met de jongeren en de onderlinge band tussen verschillende jongeren en culturen speelt een 
belangrijke rol. Sport en bewegen verbroedert en wij stimuleren dit als jongerenwerk.  
 

In dit kader hebben wij in 2019 
het “9e Straatvoetbaltoernooi in 
Nijkerk” georganiseerd. Ook dit 
jaar waren er verschillende voor- 
ronden in de kernen Hoeveleken 
Nijkerk en Nijkerkerveen met 
uiteindelijk de grote finale op het 
plein in het centrum van Nijkerk. 

 
Daarnaast hebben we één keer per week de sporthallen Watergoor in Nijkerk, de Baggelaar 
in Nijkerkerveen en Ridderspoor in Hoevelaken gehuurd om met de jongeren te sporten. We 
constateerden namelijk dat de behoefte bij de jeugd en jongeren om te sporten aanwezig is 
maar dat de kosten om bij een vereniging te spelen en de verplichtingen die daarbij horen 
een belemmering vormen. Door het vrijblijvend aan te bieden is het zodanig laagdrempelig 
voor de doelgroep dat zij er aan meedoen. Dankzij een financiële bijdrage van Sportimpuls te 
Amersfoort hebben wij in 2019 deze sportactiviteiten in de sporthallen Watergoor, Baggelaar 
en Ridderspoor kunnen organiseren. 
 



Stichting Jeugd en Jongerenwerk gemeente Nijkerk 
Jaarverslag 2019, definitief 20 maart 2020. 

8 

 
D.   Aanpak Alcohol en Drugs in Nijkerk 2019  
 
Op 10 januari 2019 hebben de Gemeente Nijkerk en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Nijkerk een overeenkomst getekend voor het leveren van activiteiten ten behoeve van de 
“Kerngroep Stop Drugs Nijkerk 2019”. De coördinator en jongerenwerkers waren zowel in de 
kerngroep als bij de uitvoering preventief actief.  
 
De werkzaamheden bestonden uit het onderhouden en verder opbouwen van de netwerken 
in de kernen Nijkerkerveen, Nijkerk en Hoevelaken. 
 De ambulante jongerenwerkers onderhielden de netwerken via één op één gesprekken 

met de jongeren en via de werkgroepen per kern. 
 De jongerenwerkers van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk zorgden voor de werving 

van de jongeren en het onderhouden van de contacten met de jongeren door: 
- individuele gesprekken aan te gaan met de jongeren per kern; 
- het bezoeken van: scholen, kerken, keten, hangplekken, verenigingen, horeca, etc.; 
- het -vanuit de “Kerngroep Stop Drugs Nijkerk”- verspreiden van publicaties. 

 De netwerken met daarin de ouders, de wijkagent, de vertegenwoordigers van scholen 
en kerken en verenigingen namen samen met de gebiedsteams, preventiewerker en 
jongerenwerkers de verantwoordelijkheid op zich om (de gevaren van) alcohol en drugs 
in de betreffende kern bespreekbaar te krijgen en te houden. 

 De netwerken bedachten -in afstemming met de “Kerngroep Stop Drugs”- preventieve 
acties en bekeken op welke wijze het mogelijk is om mensen die in de problemen zijn 
gekomen een helpende hand toe te steken. Dit via voorlichtingsavonden, flyers, films, 
horecabezoek en krantenartikelen.  

 De jongerenwerkers bezochten elke maand het Praktijkonderwijs Accent en Groenhorst- 
en Corlaer College en gaven periodieke voorlichting. Zij deden dit in samenwerking met 
de Gebiedsteams en stimuleerden de doorwijzing naar de verslavingsinstelling Jellinek.  

 De jongerenwerkers zorgden voor de aansluiting naar een adequate hulpverlening voor 
de jeugd en de jongeren. Dit vraagt om goede samenwerking met medewerkers van de 
Gebiedsteams. De jongerenwerkers hadden actief contact met de lokale organisaties die 
zich met de jeugd en jongeren bezighouden, zoals scholen, CJG, gezondheidscentra, etc. 

 De coördinator had periodiek overleg met de beleidsambtenaar gezondheid van de 
gemeente Nijkerk over de voortgang van de werkzaamheden en activiteiten. 

 De coördinator heeft de gemeente Nijkerk ondersteund bij de implementatie van het 
plan van aanpak “Ontmoediging drugsgebruik in Nijkerk” en is lid van de Kerngroep 
“Stop Drugs Nijkerk” 

 
Vanuit het jeugd- en jongerenwerk zijn we zeer actief betrokken maar zien dat als jongeren 
uit een instelling komen er vaak een gat ligt. Het is daarom belangrijk dat iedereen dezelfde 
afspraken maakt en tijdig doorgeeft wanneer jongeren terugkomen in de samenleving.  
 
We willen voorkomen dat mensen met een verslaving in de situatie terugvallen als waar hun 
verslaving is ontstaan. De kans op herhaling is groot. We zien dat deze cultuuromslag tijd 
nodig heeft, maar dat de mensen zich er voor willen inzetten. Ter verantwoording van de in 
2019 uitgevoerde werkzaamheden heeft de Stichting op 28 november 2019 een rapportage 
bij de gemeente ingediend. Voor de inhoud verwijzen wij naar deze uitgebreide rapportage.  
 
Gelet op de goede resultaten van het project “Kerngroep Stop Drugs Nijkerk 2019” heeft de 
gemeente het project voor 2020 gecontinueerd door middel van de met de Stichting Jeugd- 
en Jongerenwerk Nijkerk op 18 december 2019 getekende overeenkomst voor het leveren 
van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van het “Preventie Interventie Team (PIT) 
gemeente Nijkerk 2020”.  
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3.   Activiteiten en projecten in Blits in Hoevelaken  
 
Blits is in 2019 goed bezocht. Het aantal bezoekers en deelnemers aan de activiteiten is ten 
opzichte van 2018 gestegen van 4.859 naar 5602 bezoekers. Dit is inclusief 110 bezoekers 
die Blits als nieuwe doelgroep hebben bezocht. Dit is dus jeugd en jongeren die nog niet 
eerder in het jongerencentrum zijn geweest. 
 
Activiteitenprogramma 2019 
Het programma zag er als volgt uit: 
Maandagmiddag Inloopmiddag 
Maandagavond Inloopavond 
Dinsdagmiddag Inloopmiddag 
Woensdagmiddag Activiteiten groep 8 
Woensdagmiddag Inloopmiddag 
Donderdagmiddag Inloopmiddag 
Donderdagavond ASS activiteit 
Donderdagavond Inloopavond 
Vrijdagmiddag  Inloopmiddag 
Vrijdagavond  Fris café of  

verjaardagsfeestje. 
 
Inloopmiddagen/avonden  
Een inloopmiddag of –avond; dit kan van alles zijn, bijv. gezellig kletsen met elkaar, aan de 
bar zitten om iets te drinken (geen alcohol), darten, tafeltennissen, computeren, muziek 
luisteren of spelletjes doen. Kortom er is heel veel voorhanden om samen met vrienden of 
kennissen iets te ondernemen. Deze inloopmiddagen en avonden zijn zeer belangrijk als 
voorportaal voor de toestroom naar workshops en thema avonden, waarbij ontwikkeling, 
voorlichting en preventieve aanpak centraal staat. 
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2016 288 3.113 11 

2017 291 2.897 10 

2018 237 2.735 12 

2019 268 2.912 11 

 
Tijdens de inloop afgelopen jaar hebben we een zeer brede doelgroep binnen gehad. Het 
brede aanbod zorgt er voor dat we deze doelgroep binnen krijgen. We hebben dit jaar weer 
meer individuele aandacht gegeven aan jongeren. Het is prettig om te zien dat het aantal 
daardoor weer is toegenomen.  
 
Jeugdactiviteiten (groep 8)  

Iedere woensdagmiddag bieden wij een andere 
jeugdactiviteit aan. Voorbeelden hiervan zijn 
pepernoten bakken, zwemmen, film kijken, 
tafeltennis- en/of darttoernooien, toneelspelen, 
karaoke, quizzen, enzovoort. We zorgen bij dit 
programmaonderdeel voor veel publiciteit door 
aan het begin van het seizoen de scholen in 
Hoevelaken te bezoeken. We vertellen dan welke 
activiteiten er op het programma staan. Dit leidt 
vaak tot grotere deelname of tot het bekend 
worden van andere wensen van de deelnemers. 
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Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2016 108 768 7 

2017 85 639 8 

2018 73 557 8 

2019 79 631 8 

Bij de jeugd zien we dat zij in eerste instantie naar Blits komen om te gamen. Juist daarom 
zijn de jeugdactiviteiten zo belangrijk, omdat ze dan ook mee doen aan andere activiteiten. 
 
Jongerenactiviteiten 
Een jongerenactiviteit houdt in dat de jongeren gezamenlijk tot een activiteit komen en deze 
activiteit -eventueel samen met de jongerenwerkers- zelf organiseren. Denk daarbij aan een 
sporttoernooi, meidenmiddag of een uitstapje.  
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2016 50 348 7 

2017 46 274 6 

2018 48 406 9 

2019 54 558 10 

 
Bij de (jeugd) jongeren is er altijd een overgangsperiode waarin ze van de basisschool naar 
de middelbare school gaan en ze een nieuwe indeling van hun vrijetijd krijgen. Voor het 
jeugd- en jongerenwerk is het altijd spannend om te zien wie er van de oude doelgroep 
terugkomt en welke nieuwe doelgroep we binnen krijgen. In 2019 is dit zeer goed gelukt en 
er kwamen zelfs veel meer jongeren naar Blits. 
 
Verjaardagsfeestjes  
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en/of mogelijk om thuis de verjaardag te vieren. 
Daarom biedt Blits de mogelijkheid om (vanaf groep 6) een verjaardagsfeestje te geven. 
Deze feestjes worden alleen op vrijdagavond gehouden in verband met andere activiteiten 
en de beschikbaarheid van vrijwilligers. De ouders kunnen zich voor zo’n feestje aanmelden. 
Na de aanmelding krijgen ouders een contract dat ondertekend teruggestuurd moet worden. 
Er is altijd toezicht aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken. De kosten voor toegang 
bedragen per kind € 2,- plus € 2,- voor een drank/snoep stempelkaart. 
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2016 13 268 21 

2017 13 249 19 

2018 13 269 21 

2019 17 375 17 

 
De jeugd- en jongeren die hun verjaardagsfeestje in Blits vieren zijn erg belangrijk voor ons. 
Voor sommigen is het de eerste of tweede keer dat ze kennis met ons maken. Zo kunnen we 
hen binden aan het jongerencentrum door kennis met hen te maken en te laten zien wat de 
mogelijkheden zijn. In 2019 zijn er meer feestjes zijn gegeven dan in 2018.  

 
Fris Café 
In het jongerencentrum Blits is een Fris café voor jongeren. We willen jongeren die in cafés 
geweigerd worden omdat ze geen alcohol mogen drinken een eigen plek bieden. Dit doen 
we gekoppeld aan een thema. Voorbeelden zijn: urban house, tropical, jungle, beach, gala, 
etc. De thema’s worden op de doelgroep en muziek afgestemd. Uit de ervaring blijkt: Hoe 
professioneler aanpak en muziekkeuze, hoe meer deelnemers. Deze activiteit is een goede 
mogelijkheid om de doelgroep kennis te laten maken met het jeugd- en jongerenwerk.  
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Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2016 24 193 8 

2017 30 187 6 

2018 35 196 6 

2019 30 286 9 

 
De jongeren zijn gewend aan het Fris-café. Wel zie je dat als jongeren bij iemand thuis 
kunnen zitten, waar weinig of geen toezicht is, ze dat heel graag doen. Het is dan ook 
belangrijk om met de jongeren op straat in contact te blijven en ze te blijven uitnodigen. 
 

Cursussen/workshops/anders 
 
De stagiaires hebben samen met de jongeren-
werkers diverse workshops georganiseerd zoals 
een danswork-  shop, DJ workshop, drum 
workshop en graffiti workshop.  
 
Tevens waren er diverse bakcursussen waarin 
de jeugd en jongeren de vaardigheden van het 
koken leren. Ook is er een cursus weerbaar- 
heid/zelfverdediging gegeven. 
 
 

 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 70 525 9 

2017 44 556 13 

2018 56 502 9 

2019 80 718 9 

 
Naast de cursussen en workshops hebben we veel aandacht besteed aan de Buitenspeeldag, 
het 9e Straatvoetbaltoernooi, het in de wijk plaatsen van de Pannakooi, het organiseren en 
ondersteunen van de opleiding Leider sportieve recreatie niveau 2 en 3 en de activiteiten 
voor jongeren met autisme en de jongvolwassenen van 19 tot en met 23 jaar. De activiteiten 
zijn in de telling meegenomen en worden toegelicht onder punt 7“Inkoopcontract Algemeen 
Toegankelijk 2016-2020:  Activiteiten 2019, vernieuwingsbudget / aanbod.” 
 
Andere activiteiten in 2019: 

 In 2019 is het kader trainingsweekend (KTW) in ‘t Harde gehouden. Hierbij hebben de 
beroepskrachten en vrijwilligers gewerkt aan teambuilding en zijn er diverse activiteiten, 
zoals een mountainbike tocht, een nachtspel en een bonte avond georganiseerd. 
 

 Elke donderdag is er voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar -in 
samenwerking met de ouders- een speciale activiteit in Blits georganiseerd. Het gaat 
daarbij om jeugd en jongeren met een lichte vorm van autisme en/of AD(H)D, die 
moeite hebben om in een grote(re) groep te functioneren.  

 
Vaste activiteiten in Hoevelaken 
 Tijdens de Koningsdag hebben we in Blits een brunch geopend. 
 Op 4 mei 2019 hebben we weer deelgenomen aan de dodenherdenking. 
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4.   Activiteiten en projecten in Chill-Out in Nijkerk 
 
Chill-Out is in 2019 goed bezocht. Het aantal bezoekers en deelnemers in 2019 aan de 
activiteiten is ten opzichte van 2018 gestegen tot 6.322 bezoekers. Dit is inclusief de 210 
bezoekers die Chill-Out als nieuwe doelgroep hebben bezocht. Dit zijn dus jeugd en jongeren 
die nog niet eerder in het jongerencentrum zijn geweest. 
 
Activiteitenprogramma 2019 
Het programma zag er als volgt uit:      
Maandagmiddag Inloopmiddag  
Maandagavond Inloopavond 
Dinsdagmiddag Inloopmiddag 
Woensdagmiddag Activiteiten groep 8  
Woensdagmiddag Inloopmiddag      
Donderdagmiddag Inloopmiddag 
Donderdagavond Inloopavond 
Vrijdagmiddag  Inloopmiddag 
Vrijdagavond  fris café avond/  

verjaardagsfeestje. 

 
Inloopmiddag/avond  
Bij deze activiteit hadden we de volgende bezoekersaantallen. 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2016 275 3.260 12 

2017 246 2.540 10 

2018 257 2.934 11 

2019 287 3.453 12 

 

In 2019 zijn de inloopactiviteiten beter bezocht dan in 2018. Ook hebben een nieuwe groep 
binnen gekregen en afscheid moeten nemen van een oudere groep die niet meer tot de 
doelgroep behoord. Het is goed dat er weer veel nieuwe gezichten zijn bijgekomen. 

 
Jeugdactiviteiten (groep 8)  
Voor groep 8 van de basisscholen hadden we de volgende bezoekersaantallen. 
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 138 1.051 8 

2017 101 653 6 

2018 97 915 9 

2019 74 820 11 

 
De jeugdactiviteiten (van 10 t/m 13 jaar) op de 
woensdagmiddag zijn goed bezocht. Daarbij zien 
we dat de nieuwe doelgroep veel bewuster kiest 
voor de activiteiten die we organiseren. 
  
Elke woensdagmiddag bieden wij een andere 
jeugdactiviteit aan. Voorbeelden hiervan zijn 
creatieve activiteiten, pepernoten bakken, film 
kijken, tafeltennis- of darttoernooien, toneel- 
spelen, quizzen, enzovoort.  
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Jongerenactiviteiten 
Een jongerenactiviteit houdt in dat jongeren gezamenlijk tot een leuke activiteit komen, zoals 
een sporttoernooi, meidenmiddag of een uitstapje.  
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 62 378 6 

2017 50 385 8 

2018 39 353 9 

2019 43 465 11 

 
Bij de jongerenactiviteiten (van 14 t/m 18 jaar) zien we dat het aantal bezoekers sterk is 
gestegen. In 2019 is een grote groep jongeren vanwege de leeftijdsgrens vertrokken, maar 
gelukkig zijn er veel meer nieuwe jongeren voor teruggekomen. Ook betreft het jongeren die 
even uit beeld zijn als ze naar de middelbare school gaan en dan opeens weer terug zijn. 

 
Verjaardagsfeestjes 
Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend of mogelijk is om de verjaardag thuis te 
vieren biedt Chill-Out de mogelijkheid om (vanaf groep 6) een verjaardagsfeestje te geven. 
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 9 149 16 

2017 2 70 17 

2018 3 50 16 

2019 3 46 15 

 
We merken dat er naast Chill-Out in Nijkerk ook andere mogelijkheden zijn voor het houden 
van verjaardagsfeestjes. Toch blijven we deze mogelijkheid aanbieden omdat het belangrijk 
is dat een nieuwe doelgroep op deze manier kennis maakt met het jongerenwerk. 
 
Fris Café  
In het jongerencentrum Chill-Out hebben we alle mogelijkheden om thema- en frisavonden 
te houden. De ruimte is erg geschikt om een frisavond te organiseren. Het Fris café voldoet 
–vaak gekoppeld aan een bepaald thema- aan een echte behoefte.  
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 16 210 13 

2017 19 56 30 

2018 31 347 11 

2019 31 366 12 

 
Het Fris café loopt goed en de doelgroep weet Chill-Out goed te vinden. Wel horen we vaak 
dat er weinig voor deze doelgroep te doen is en dat zij daarom vaker naar Chill-Out gaan. 
Omdat er door de jongeren vooraf wordt ingedronken en ze zich niet houden aan afspraken 
is besloten om het bij een Fris (alcoholvrij) café c.q. besloten jongerenfeest te houden.  
 
Cursussen/workshops/anders 
In 2019 hebben de stagiaires met ondersteuning 
van de beroepskrachten en vrijwilligers cursussen  
en workshops in Chill-Out georganiseerd.  
 
Dit betreffen de dans- en kookcursussen, de graffiti 
workshops en zelfverdediging- en weerbaarheids-
trainingen.  
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Cursussen/workshops/anders 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2016 96 689 7 

2017 70 1.193 17 

2018 67 1474 22 

2019 60 942 16 

 
Naast de cursussen en workshops hebben we veel aandacht besteed aan de Buitenspeeldag, 
het Straatvoetbaltoernooi, Gluren bij de buren, het in de wijk plaatsen van de Pannakooi, de 
opleiding Leider sportieve recreatie niveau 2 en 3, de activiteiten voor jongeren met autisme 
en jongvolwassenen in de leeftijd van 19 t/m 23 jaar. Deze zijn in de telling meegenomen.  
 
Andere activiteiten in 2019: 

 Er is een kadertrainingsweekend (KTW) in ‘t Harde georganiseerd. Hierbij hebben de  
beroepskrachten en vrijwilligers gewerkt aan teambuilding en zijn er diverse activiteiten, 
zoals een mountainbike-rit, een nachtspel en een bonte avond georganiseerd . 

 Elke donderdag wordt er voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar      
-in samenwerking met de ouders- een speciale activiteit in Chill-Out georganiseerd. Het 
gaat daarbij om jeugd en jongeren met een lichte vorm van autisme en/of AD(H)D, die 
moeite hebben om in een grote(re) groep te functioneren.  

  
Straatvoetbaltoernooi in Nijkerk 
 

In 2019 is het “9e Straatvoetbaltoernooi 
in Nijkerk” georganiseerd, wat opnieuw 
een groot succes is geworden.  
 
Net als in de afgelopen jaren waren er 
verschillende voorronden in de kernen 
Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen, 
met als afsluiting de grote finale op het 
plein in het centrum van Nijkerk. 
 
Vaste activiteiten in Nijkerk 
 Op Koningsdag waren we door het aanbieden van activiteiten door het ambulante 

jongerenwerk actief aanwezig in het centrum van Nijkerk. 
 Op 4 mei 2019 liepen de jongeren van het jeugd- en jongerenwerk mee met de stille 

tocht en hebben we een krans bij het monument op het Van Reenenpark gelegd. 

 Tijdens de Boerenmaandag hebben wij het jeugd- en jongerenwerk actief gepromoot. 

 
5.   De activiteiten en projecten in Nijkerkerveen 

 
Op woensdagmiddag is het jongerenwerk actief in Nijkerkerveen. In de zomerperiode  
sporten we buiten en vanaf september tot mei in de sporthal Baggelaar, die dankzij een  
financiële bijdrage van Sportimpuls kan worden gehuurd. Met een gemiddeld aantal van 19 
kinderen per activiteit en een bezoekersaantal van 705 jongeren is het een succesvol project.  
 
Ook met jongvolwassenen in de leeftijd van 18+ waren we in 2019 actief in Nijkerkerveen. 
Met deze activiteit bereikten we 28 bezoekers met gemiddeld 9 personen. Na overleg met 
hen is besloten om met deze activiteit te stoppen, omdat ze liever gaan sporten in een 
sportschool. Op dit moment wordt bezien of en op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. 
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6.   Het ambulante jeugd- en jongerenwerk 
 
Het ambulante jeugd- en jongerenwerk is heel breed. Het omvat alle contacten met de 
doelgroep op straat en de verschillende vormen van overleg en informatie-uitwisseling. Onze 
ambulante jongerenwerkers gaan de ontmoetingsplekken af om contacten te leggen met de 
jeugd. In 2019 zijn de jongerenwerkers 927 keer op een ontmoetingsplek geweest en 
hebben zij gemiddeld 17 ontmoetingsplekken per week bezocht.  
 
Plekken die bijzondere aandacht nodig hadden zijn meerdere keren per week bezocht. In 
totaal is er 1.595 keer met jongeren gesproken en zijn deze uitgenodigd voor activiteiten. 
Ook is er gekeken of er problemen waren en als dat zo was, of als er op een andere manier 
signalen binnenkwamen (bijvoorbeeld via het meldpunt of de politie) is er in overleg met de 
jeugd en jongeren en de omwonenden gezocht naar een oplossing. 
 
Binnen de gemeente zijn er ca. 19 ontmoetingsplekken. Het exacte aantal wisselt omdat er 
soms weer één ontstaat en er op een andere plek niemand meer komt. De ambulante 
jongerenwerkers hebben goed contact met de jongeren en de instanties betrokken bij het 
jeugd- en jongerenwerk, waaronder de politie en medewerkers van de gemeente Nijkerk.  
 
Via het “Jongeren op straat overleg” ontvingen wij diverse meldingen van overlast, die door 
de jongerenwerker(s) zijn behandeld. Overal waar jongeren gaan staan wordt dit door de  
omwonenden snel als probleem ervaren. Door het gesprek met de jongeren en bewoners 
aan te gaan kunnen wij goed signaleren wat er speelt en komen we samen tot een goede 
oplossing. Hiervoor hebben wij overleg met het wijkbeheer, politie en buurtbemiddeling, 
waardoor zaken op elkaar kunnen worden afgestemd en wij snel en effectief te werk kunnen 
gaan. Daarnaast pakken wij ook zelf problemen met betrekking tot overlastsituaties aan. 
 
Jongerenontmoetingsplaatsen in de gemeente Nijkerk 
Na de al jaren bestaande JOP bij sporthal de Baggelaar in Nijkerkerveen is op 29 juni 2019 
de tweede JOP in de vorm van een “Kjoep” achter de sporthal Corlaer in gebruik genomen.  
  

 
Feestelijke opening JOP Nijkerk 
 

Het jeugd- en Jongerenwerk vindt het belangrijk 
dat de jeugd eigen plekken in de openbare ruimte 
heeft waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Breed 
overleg en lang praten heeft er toe geleid dat de 
tweede JOP is geplaatst. Er is rekening gehouden 
met de belangen van jongeren, omwonenden en 
handhavers. Het toewijzen van plekken blijft erg 
lastig: not in my backyard. Gelukkig zijn we eruit 
gekomen en is het een plek waar ze graag komen. 

In 2019 is hard gewerkt aan de JOP in Hoevelaken. 
Op 21 februari 2020 heeft de wethouder de derde 
JOP binnen de gemeentegrenzen aan de jongeren 
overgedragen. 
  
Aan de Middelaarseweg naast de skatebaan staat 
geen “Kjoep” maar een open container. Bij de 
opening waren er niet alleen jongeren, maar ook 
raadsleden, leden van J.O.S (Jongeren op Straat) 
en omwonenden aanwezig. 

 
Feestelijke opening JOP Hoevelaken 

 

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/130310/kjoep-in-gebruik-genomen/#gallery
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/130310/kjoep-in-gebruik-genomen/
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Extern overleg 
 
Tot 1 juni 2018 was de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk lid van het Risico jongeren 
Overleg Nijkerk. Helaas werden de signalen die wij -bij herhaling- in dit overleg inbrachten, 
mede door de nieuwe privacywetgeving, niet opgepakt. Omdat wij geen enkel vertrouwen 
meer hadden in het functioneren van dit overleg, hebben wij bij brief van 31 mei 2018 aan 
het college van burgemeester en wethouders meegedeeld, dat wij de deelname aan het 
RON-overleg met ingang van 1 juni 2018 hebben beëindigd.  
 
Vervolgens is in 2019 gestart met het “Zorgsignaleringsoverleg”, waarin de risicojongeren in 
Nijkerk worden besproken. In dit overleg, dat ontstaan is vanuit de Kerngroep Stop Drugs 
Nijkerk, behartigen wij de belangen van de jeugd en de jongeren. Aan het overleg doen ook 
mee: Bureau Jeugdzorg, de Gemeente Nijkerk, de Gebiedsteams, het Veiligheidshuis en de 
Leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat de politie regelmatig bij dit overleg aanwezig is, 
omdat zij nuttige informatie kan geven en vroegtijdig problemen kan signaleren. 
 
Aangezien er door de andere partijen in de periode 2016 t/m 2018 zeer weinig risicojongeren 
in het beëindigde RON-overleg zijn ingebracht, zijn wij als jeugd- en jongerenwerk in 2017 
gestart met een eigen overleg met de politie. Dit is een “koffie moment” waarop we bij 
elkaar komen om bij te praten en informatie uitwisselen.  
 
Helaas hebben de betrokken partijen in 2019, opnieuw te weinig jongeren in het nieuwe 
signaleringsoverleg ingebracht, terwijl het jongerenwerk wel jongeren tegenkomt die in dit 
overleg besproken zouden moeten worden. Ook is het ons –ondanks overleg op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau- niet gelukt om de in 2018 door het jongerenwerk in kaart gebrachte 60 
risicojongeren met problemen bij een van de gebiedsteams of een andere professionele 
hulporganisatie aan te melden c.q. in behandeling te laten nemen. We hopen dat wij hier in 
2020 wel de juiste vorm kunnen vinden. Gelukkig heeft Hannah van Nordennen als ijsbreker 
met de politie en het jongerenwerk toch een aantal casussen weten op te pakken. 
 
Ook namen we deel aan het “Sociaal Beraad”, een netwerk van professionals dat zich sterk 
bekommerde om het welzijn van de inwoners. Helaas functioneert dit beraad niet meer in 
Nijkerk, maar gelukkig nog wel in Hoevelaken. Verder namen we in 2019 deel aan een jeugd 
overleg vanuit het gezondheidscentrum. In dit overleg komen algemene signalen van zorg 
en welzijn samen en functioneert het daarnaast als een netwerkoverleg.  
 
De samenwerking met het gebiedsteam in Hoevelaken liep in 2019 redelijk en we wisten 
elkaar te vinden. In Nijkerk is het voor het jeugd- en jongerenwerk wel lastig om te weten 
welke persoon bij welk gebiedsteam hoort, met name als het om de risicojongeren gaat. 
Vanwege alle personele wisselingen binnen de gebiedsteams hebben we gevraagd om 
duidelijk aan te geven bij wie we moeten zijn voor concrete situaties.  
 

7.  Inkoopcontract Algemeen Toegankelijk 2016-2020:  Activiteiten 2019 
 

Op 29 juni 2015 heeft de Gemeente Nijkerk met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Gemeente Nijkerk een Basis- en Deelovereenkomst Algemeen Toegankelijk 2016-2020 
gesloten. Op basis van deze overeenkomsten heeft de gemeente Nijkerk voor het uitvoeren 
van activiteiten op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk voor 2019 de volgende 
activiteiten bij onze stichting ingekocht.  
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A. In 2019 ingekochte activiteiten 
 Uitvoeren activiteiten voor de doelgroep jeugd- en jongeren van 10-18 jaar; 
 Communicatieactiviteiten ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk; 

 Informatieverstrekking over de resultaten van het jeugd- en jongerenwerk                                 
(10-18 jaar), inclusief de samenwerking met de partners; 

 Het beheer en exploitatie van de jeugd- en jongerencentra Blits en Chill-Out,                             
inclusief de organisatie en personele bezetting; 

 Uitvoeren van het ambulante jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk; 
 Uitvoeren activiteiten voor jongeren met een lichte vorm van autisme/ADHD; 
 Inventariseren en uitvoeren van activiteiten voor jonge mantelzorgers; 
 Uitvoeren van een aantal activiteiten voor leeftijd van 19 t/m 23 jaar.  

                                                                                                            

Totaal ingekochte activiteiten voor het jeugd- en jongerenwerk       (2018)    €    286.916,00 
Indexering 2019 (1,9% van € 286.918,00 = € 5.451,40)         (afgerond)    €        5.451,00 
 
Totaal ingekochte activiteiten jeugd- en jongerenwerk 2019        €  292.367,00 
 
B. Toelichting op de in 2019 uitgevoerde activiteiten. 
 
Activiteiten 2019, voortzetting bestaand aanbod 
Alle activiteiten die in de Basis- en Deelovereenkomst Algemeen Toegankelijk 2016-2020 zijn 
genoemd onder “voortzetting bestaand aanbod” zijn in 2019 ongewijzigd uitgevoerd en in dit 
jaarverslag omschreven en verantwoord. 
 
Activiteiten 2019, vernieuwingsbudget/aanbod 
Van de activiteiten die in de Basis- en Deelovereenkomst Algemeen Toegankelijk 2016-2020  
zijn genoemd onder “vernieuwingsbudget/aanbod” is hierna aangegeven hoe de activiteiten 
zich in 2019 hebben ontwikkeld.  
 
a. Activiteiten jongeren met een vorm van autisme en/of ADHD 
 Dit betreft het gelegenheid geven, aanbieden en organiseren van activiteiten voor jeugd 

en jongeren met een lichte vorm van autisme en/of AD(H)D in Blits in Hoevelaken en 
Chill-Out in Nijkerk.  

 
Hoe heeft deze activiteit zich in 2019 ontwikkeld? 

 Deze activiteit die elke donderdag tussen 18.00 uur en 19.30 uur plaatsvindt, wordt met 
gemiddeld 10 deelnemers in Blits en gemiddeld 6 deelnemers in Chill-Out goed bezocht. 
Bij de activiteiten is altijd een professionele kracht vanuit het jongerenwerk aanwezig. 
Gelet op de positieve reacties van de doelgroep wordt voorzien in een behoefte en is het 
een structurele activiteit binnen het jeugd- en jongerenwerk geworden.   

 
b. Activiteiten ten behoeve van de doelgroep 10 tot 18 jarige ter versterking van 

 het ambulante straatwerk 
 Dit betreft het aanbieden van sportactiviteiten in de sporthallen Watergoor, Baggelaar 

en Ridderspoor, de voetbalkooien, de mobiele Pannakooi en organiseren en begeleiden 
van de sportactiviteiten. 

 
Hoe heeft deze activiteit zich in 2019 ontwikkeld? 

 Deze activiteit die in de sporthallen Watergoor in Nijkerk, Ridderspoor in Hoevelaken en 
de Baggelaar in Nijkerkerveen en de voetbalkooien plaatsvindt, wordt met gemiddeld 17 
jongeren per dag goed bezocht. In 2019 hebben 1.740 jongeren aan deze sportieve 
activiteit deelgenomen. Gelet op de positieve reacties wordt voorzien in een behoefte en 
is het een structurele activiteit binnen het jeugd- en jongerenwerk geworden. 
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c. Inventarisatie jonge mantelzorgers in combinatie met een activiteit 
 Dit betreft het inventariseren van de jonge mantelzorgers in de gemeente Nijkerk en het 

organiseren van een jaarlijkse activiteit voor de mantelzorgers, zodat zij zich kunnen 
ontspannen en hun hun ervaring kunnen delen met andere mantelzorgers.  
 
Hoe heeft deze activiteit zich in 2019 ontwikkeld? 
Bij deze activiteit hebben wij opnieuw 42 jonge mantelzorgers extra in kaart gebracht. 
Inmiddels zijn er nu bij het jongerenwerk al 139 jonge mantelzorgers in beeld en zijn er 
in 2019 de volgende activiteiten voor hen georganiseerd. 
- Inloopavonden voor jonge mantelzorgers op 29 mei, 5 juni en 4 december 2019 
- Een uitje naar het pannenkoekenrestaurant De Waegh op 6 juni 2019 
- Een High tea samen met wethouder Harke Dijksterhuis op 16 oktober 2019 
- Een binnenspeeldag met lasergamen en springkussens op 20 december 2019, waar 

wij 42 nieuwe jonge mantelzorgers in beeld hebben gebracht; 
- Tenslotte heeft het jeugd- en jongerenwerk Sigma ondersteund bij het uitdelen van 

een attentie aan de jonge mantelzorgers. 
 Net als bij de ASS activiteiten stimuleren wij dat deze doelgroep doorstroomt naar de 

reguliere activiteiten. Gelet op de positieve reacties van de jonge mantelzorgers hebben 
wij besloten om er een structurele activiteit van te maken.  

 
d. Huiswerkbegeleiding (Jongeren Coaching) 
 Dit betreft het gelegenheid geven, organiseren en aanbieden van huiswerkbegeleiding 

(leesbevordering) door geschoolde vrijwilligers en/of maatschappelijke stagiaires in de 
bibliotheek en/of in het jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk op een 
aantal vaste momenten in de week.  
 
Hoe heeft deze activiteit zich in 2019 ontwikkeld? 
Waar we ons bij de start in 2016/2017 vooral hebben gericht op huiswerkbegeleiding 
pakken we dit inmiddels veel breder aan en bestaat het uit de volgende activiteiten.  
- Het geven, organiseren en aanbieden van huiswerkondersteuning door vrijwilligers 

en beroepskrachten in de beide jongerencentra. 
- Het helpen met solliciteren, zoals het oefenen van het sollicitatiegesprek en maken 

van een CV en goede sollicitatiebrief. 
- Het helpen bij hun financiën. Dit doen we tijdens het maandthema waarbij omgaan 

met geld centraal staat. Het gaat daarbij over sparen en schulden krijgen, waarbij 
we jongeren bij financiële problemen doorverwijzen. 

- Het geven van tips bij het zoeken naar huisvesting. Veel jongeren hebben grote 
moeite bij het vinden van een kamers of een woning als ze uit huis willen.  

- Het beantwoorden van andere hulpvragen, zoals: ik zit niet goed in mijn vel. Ik heb 
ruzie of problemen thuis. Alles kan worden besproken. We vragen naar de behoefte 
van de jongeren en proberen daarbij te ondersteunen of door te verwijzen. 

 
 In 2019 hebben 10 jongeren deelgenomen aan de coaching zoals huiswerkbegeleiding, 

socialiseren, vragen over geld en andere ondersteuning.  
 Twee jongeren kregen in Blits begeleiding van een stagiaire die de schoolagenda 

met hen doornam en regelmatig overhoorde.  

 Vier jongeren hebben de opleiding Leider Sportieve Recreatie, niveau 3 behaald en 
zijn door de beroepskrachten ondersteund bij het maken van hun huiswerk.  

 Vier jongeren zijn door de jongerenwerkers begeleid naar het zoeken van een baan 
en zijn geholpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief. 

 Gelet op de positieve reacties van de doelgroep wordt voorzien in een behoefte en is het 
een structurele activiteit binnen het jeugd- en jongerenwerk geworden.   
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      Activiteiten 19 t/m 23 jaar 
 Dit betreft het gelegenheid geven en aanbieden van activiteiten aan jongvolwassenen in 

de leeftijd van 19 t/m 23 jaar, zoals: het organiseren van een inloopavond (1 keer per 
week), een voetbalavond (1 keer per week), een alcoholvrij feest in de vorm van een fris 
café (1 keer per maand)  het straatvoetbaltoernooi en het ambulante werk ook richten 
op de jongvolwassenen.  
 
Hoe heeft deze activiteit zich in 2019 ontwikkeld? 

 In 2019 hebben we 652 jongvolwassenen in de leeftijd van 19 t/m 23 jaar bereikt. In de 
sporthallen bereikten we dit jaar minder jongeren omdat de is groep gestopt met deze 
activiteit, omdat zij liever in een sportschool aan de slag gaan. De inloopavonden voor 
de jongvolwassenen werden goed bezocht. In Chill-Out zijn de activiteiten door 374 en 
in Blits door 278 jongvolwassenen bezocht. Van de 1.595 door de ambulante 
jongerenwerkers buiten de jongerencentra aangesproken personen was 25% boven de 
18 jaar en betreffen derhalve 398 jongvolwassenen. Gelet op de positieve reacties van 
de doelgroep wordt voorzien in een behoefte en is het een structurele activiteit binnen 
het jeugd- en jongerenwerk geworden.   

 

8.   Overige activiteiten 
 

Naast alle reguliere activiteiten hebben wij in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 Het in samenwerking met het bureau Halt geven van presentaties over de gevaren 
van vuurwerk. 

 Het op de stagemarkt van het Corlaer College promoten om jongeren bij Blits en 
Chill-Out stage te laten lopen. 
 

9.  Slotwoord 
 
We zijn trots op onze bijdrage aan het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk in 
2019. We hopen met dit verslag een helder en duidelijk inzicht te hebben gegeven van de 
activiteiten in het kader van het Jeugd- en Jongerenwerk in de gemeente Nijkerk 
 
Voor degenen die zich nog wat nader willen verdiepen in de achtergrond van het jeugd- en 
jongerenwerk in Nijkerk hebben wij een aantal bijlagen bijgevoegd. Hierin vind u informatie 
over de mensen die het jeugd en jongerenwerk in Nijkerk mogelijk maken, een beschrijving 
van de locaties Blits en Chill-Out en informatie over de samenstelling van de doelgroep.  
 
Tenslotte is het aantal bezoekers aan activiteiten van Blits en Chill-Out, de sport- en spel- 
activiteiten in Nijkerkerveen en de contacten op de hangplekken in 2019 en resultaten van 
het jeugd en jongerenwerk ten aanzien van de gemeentelijke WMO taken aangegeven.  
 
Het bestuur van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, 
 
Renger Walet,  

 
Voorzitter   
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Bijlage 1.  De mensen die het jeugd en jongerenwerk mogelijk maken! 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestond in 2019 uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Allen 
doen dit op vrijwilligersbasis. Het bestuur heeft in het verslagjaar 2019 vier keer vergaderd en twee 

keer bestuurlijk overleg gehad met de verantwoordelijk wethouders van de gemeente Nijkerk. Ook is 
er twee keer per jaar overleg met de Stichting De Stuw in Hoevelaken. De bestuursleden zijn 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.  
 

  De bestuursleden in 2019 

  Functie   Naam   Adres   Postcode   Plaats 

  Voorzitter   Renger Walet   Leeuweriklaan 17   3871 HA   Hoevelaken 

  Penningmeester   Eimert de Haan   Oosterdorpsstraat 126   3871 AG   Hoevelaken 

  Secretaris   Henk Eijsenga   Hoogstraat 25   3841 BR   Harderwijk 

 

Beroepskrachten 
De Stichting had zes beroepskrachten in dienst, te weten: een coördinator, vier jongerenwerkers en 

een administratief medewerkster. Robert den Hartog is de coördinator en schakel tussen het bestuur 

en de beroepskrachten. Linda van Vliet verzorgt de invulling en uitvoering van de activiteiten in Blits 
en Lars Oostland de invulling en uitvoering van de activiteiten in Chill-Out. Jesse IJdo en Xander van 

Ruler zijn belast met het ambulante werk en Nelleke Onland verzorgt de administratie en verricht de 
ondersteunende taken. Alle beroepskrachten hebben een opleiding en functie als sociaal cultureel 

werker of als administratief medewerker en vallen onder de CAO Sociaal Werk. 
  

 De beroepskrachten in 2019 

  Functie   Naam   Adres   Postcode   Plaats 

  Coördinator   Robert den Hartog   Frescobaldistraat 7   1323 BB   Almere 

  Jongerenwerker   Linda van Vliet   Klaprooslaan 31   3871 GE   Hoevelaken 

  Jongerenwerker   Lars Oostland   Beukenlaan 14   3862 HV   Nijkerk 

  Jongerenwerker    Jesse IJdo   Karel van Ginkelstraat 5   3832 LH   Leusden 

  Jongerenwerker   Xander van Ruler   Torenstraat 4-F   3891 BZ   Zeewolde 

  Adm. medewerkster    Nelleke Onland   Gentiaan 48   3863 DS   Nijkerk 

 
Vrijwilligers 
In 2019 hadden wij 18 vrijwilligers die zich in hun vrije tijd hebben ingezet voor het reilen en zeilen 

van Blits en Chill-Out. Samen met de jongerenwerkers hebben zij de inloopavonden, disco’s en 

feestjes georganiseerd. Ook ondersteunden zij de beroepskrachten bij evenementen en projecten.   
Zonder de vrijwilligers zouden  Blits en Chill-Out niet goed kunnen functioneren. Om de vrijwilligers in 

staat te stellen een goede bijdrage te leveren, organiseren de beroepskrachten ieder jaar een week- 
einde voor deskundigheidsbevordering het Kader trainingsweekend (KTW). Naast oefening en spel is 

het een uitstekende gelegenheid om het teamwork te bevorderen. 

 
Stagiaires en maatschappelijke stages 
De Stichting is door Calibris, het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs, erkend als officieel leerbedrijf 
voor stagiaires. In 2019 hadden wij 10 stagiaires van het MBO en HBO onderwijs. Deze studenten 

volgen onderwijs in Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Cultureel Werk of Cultureel Maatschappelijke 
Vorming. Zij ondersteunden de beroepskrachten bij activiteiten, inloopmiddagen van de groepen 7/8 

en bij de verschillende projecten en evenementen.  

 
Blits en Chill-Out maken gebruik van maatschappelijke stages. De jongeren melden zich bij ons aan en 

worden ingezet bij het bedenken en organiseren van nieuwe activiteiten en bij onze promotie. Vaak 
nemen de maatschappelijke stagiaires vrienden mee en daardoor maken nog meer jongeren kennis 

met het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk. 
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Bijlage 2.  De locatie Blits in Hoevelaken 
 

Het jongerencentrum Blits is gevestigd in het pand De Brink 10d, 3871 AM Hoevelaken en behoort in 

eigendom toe aan de Stichting De Stuw in Hoevelaken. Vanaf de opening in 1993 is het in gebruik als 
algemeen toegankelijk jongerencentrum voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. 

Blits voldoet aan alle bouw- en brandtechnische eisen die aan een jeugd- en jongerencentrum worden 
gesteld. Ook het alarm/beveiligingssysteem voldoet aan alle eisen. Voor het jongerencentrum Blits 

heeft de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk op 14 juli 2007 een huurovereenkomst met de Stichting 
De Stuw in Hoevelaken gesloten. Inmiddels is deze huurovereenkomst verlengd tot wederopzegging. 

 

Bijlage 3.  De locatie Chill-Out in Nijkerk 
 

Het jongerencentrum Chill-Out is gevestigd in het pand Watergoorweg 42a, 3861 MA Nijkerk en 
behoort in eigendom toe aan de gemeente Nijkerk. Vanaf de opening in 2008 is het in gebruik als 

algemeen toegankelijk jongerencentrum voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. 

Chill-Out voldoet aan alle bouw- en brandtechnische eisen die aan een jeugd- en jongerencentrum 
worden gesteld. Ook het alarm/beveiligingssysteem voldoet aan alle eisen. Voor het jongerencentrum 

Chill-Out heeft de Stichting Jeugd en Jongerenwerk op 14 december 2015 een huurovereenkomst tot 
wederopzegging met de Gemeente Nijkerk gesloten.  

 

Bijlage 4.  Samenstelling bereikte doelgroep 
 

Onze doelgroep in het jeugd- en jongerencentrum Blits in Hoevelaken bestaat uit: 
 40%  meiden en 60% jongens 

 50%  10 t/m 13 jaar 

 50%  14 t/m 18 jaar 

 95%  autochtoon 

 5%    allochtoon 

 Aantal groepen jongeren: 5 

In Blits loopt de doelgroep door elkaar. Jong of oud, jongen of meisje, iedereen is tegelijk aanwezig in 

Blits. De doelgroep komt vooral uit Hoevelaken en veel jongeren kennen elkaar. De in Blits aanwezige 

jeugd en de nieuwe instroom is voornamelijk afkomstig van de volgende basisscholen in Hoevelaken: 
‘t Blokhuus, De Spreng en De Hoeve. 

 
Onze doelgroep in het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk bestaat uit: 

 30%  meiden en 70% jongens 

 30%  10 t/m 13 jaar 

 70%  14 t/m 18 jaar  

 60%  autochtoon 

 40%  allochtoon 

 Aantal groepen jongeren: 6 

De doelgroep in Chill-Out is afwisselend van samenstelling. Op vrijdag is er een middag met alleen 
meiden. Op woensdagmiddag hebben we alleen de jeugd van 10 t/m 13 jaar binnen. Er komen ook 

regelmatig jongeren die niet direct bij een groep horen. De in Chill-Out aanwezige jeugd en nieuwe 

instroom is vooral afkomstig van de Nijkerkse basisscholen: Het Baken, Oranje Nassau, Rehoboth, 
Koningin Beatrix, Prins Willem Alexander, Holk, Dalton en Corlaer en leerlingen van de middelbare 

scholen het Corlaer en Groenhorst College.  
 

Onze doelgroep op straat en de (hang)ontmoetingsplekken bestaat uit: 
 30% meiden en 70% jongens 

 20% 10 t/m 13 jaar 

 80% 14 t/m 18 jaar  
 60% autochtoon 

 40% allochtoon 

 Aantal groepen jongeren: 8 

Op straat zijn kleine groepjes jongeren die zich snel verplaatsen van de ene naar de andere plek. 

Soms komen kleine groepjes samen op een plek. Ze zijn meestal goed aanspreekbaar. 
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Bijlage 5. Aantallen bezoekers jeugd- en jongerencentrum Blits in Hoevelaken in 2019 
 
Blits Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totalen 

              

Inloopmiddag/avond 325 271 353 292 337 115 176 87 235 358 236 127 2.912 

aantal keer 31 22 29 25 29 10 15 7 24 34 27 15 268 

Gemiddeld 10,5 12,3 12,2 11,7 11,6 11,5 11,7 12,4 9,8 10,5 8,7 8,5 10,9 

              

Jeugdactiviteit 21 86 74 68 88 8 27 15 68 78 44 54 631 

aantal keer 4 9 9 10 9 1 3 2 10 9 6 7 79 

Gemiddeld 5,3 9,6 8,2 6,8 9,8 8 9,0 7,5 6,8 8,7 7,3 7,7 8,0 

              

Jongerenactiviteit 57 54 63 59 84 33 38 4 31 56 52 27 558 

aantal keer 6 6 5 6 8 3 3 1 5 2 5 4 54 

Gemiddeld 9,5 9,0 12,6 9,6 10,5 11 12,7 4 6,2 28,0 10,4 6,8 10,3 

              

Verjaardagsfeestjes 42 27 60 48 54 48 - - 10 22 24 40 375 

aantal keer 2 1 2 2 2 2 - - 2 1 1 2 17 

Gemiddeld 21,0 27,0 30,0 24,0 27,0 24,0 - - 5,0 22,0 24,0 20,0 22 

              

Fris café  7 13 28 30    27 29 43 18 20 43 24 4 286 

Aantal keer 2 2 3 2 3 2 4 1 2 4 4 1 30 

Gemiddeld 3,5 6,5 9,3 15,0 9,0 14,5 10,8 18,0 10,0 10,8 6,0 4,0 9,5 

              

Thema activiteit 8 3 13 30 18 6 4 - 8 22 2 8 122 

aantal keer 1 1 1 2 2 1 1 - 1 2 1 1 17 

gemiddeld 8,0 3,0 13,0 15,0 9,0 6,0 4,0 - 8,0 11,0 2,0 8,0 7,2 

              

Cursussen/Workshops 48 33 29 29 24 - - - - - 6 6 175 

aantal keer 4 3 3 4 3 - - - - - 1 1 19 

gemiddeld 12,0 11,0 9,7 7,3 8,0 - - - - - 6,0 6,0 9,2 

              

Anders (speeldag etc) 74 41 57 47 60 58 72 6 40 51 18 19 543 

aantal keer 9 `5 7 5 8 7 6 1 4 5 2 2 61 

gemiddeld 8,2 8,2 8,1 9,4 7,5 8,3 12,0 6,0 10,0 10,2 9,0 9,5 8,9 

              

Totaal Blits 582 528 677 603 692 297 20 130 412 630 406 285 5.602 

Hiervan 18+ 36 35 46 40 27 23 48 18 26 39 11 25 374 
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Bijlage 6. Aantallen bezoekers jeugd- en jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk in 2019 
 
Chill-Out Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totalen 

              

Inloopmiddag/avond 424 425 358 304 269 294 233 20 377 411 189 139 3.453 

aantal keer 28 27 27 29 31 24 16 4 27 30 26 18 287 

gemiddeld 15,5 15,7 13,3 10,5 8,7 12,3 14,6 5,0 14,0 13,7 7,3 7,7 12,0 

              

Jeugdactiviteit 65 141 119 79 147 31 4 14 55 73 71 21 820 

aantal keer 7 9 10 7 11 2 1 1 7 7 9 3 74 

gemiddeld 9,3 15,7 11,9 11,3 13,4 15,5 4,0 14 7,9 10,4 7,9 7 11,1 

              

Jongerenactiviteit 63 40 118 39 52 6 7 3 47 48 34 8 465 

aantal keer 6 4 6 4 6 1 1 1 4 4 5 1 43 

Gemiddeld 10,2 10,0 19,7 9,8 8,7 6 7 3 11,8 12,0 6,8 8 10,8 

              

Verjaardagsfeestjes - - - - 12 34 - - - - - - - 

aantal keer - - - - 1 2 - - - - - - - 

gemiddeld - - - - 12,0 17 - - - - - - - 

              

Fris café  32 68 74 35 13 25 7 6 21 46 29 10 366 

Aantal keer 4 2 4 3 1 3 1 1 2 4 4 2 31 

Gemiddeld 8 34 18,5 11,7 13 8,3 1 6 10,5 11,5 7,3 5 11,8 

              

Thema activiteit 11 7 8 12 14 14 4 - 19 31 13 97 230 

aantal keer 1 1 1 1 1 2 1 - 1 5 1 2 17 

gemiddeld 11,0 7,0 8,0 12,0 14,0 7,0 4,0 - 19,0 6,2 13,0 48,5 13,5 

              

Cursussen/Workshops - - 10 8 - - - - - - - - - 

aantal keer - - 4 4 - - - - - - - - - 

gemiddeld - - 2,5 2,0 - - - - - - - - - 

              

Anders (speeldag etc) 30 83 14 16 102 316 111 - 24 25 59 144 924 

Aantal keer 4 4 3 3 6 7 4 - 4 5 8 4 52 

gemiddeld 7,5 20,8 4,7 5,3 17,0 45,1 27,8 - 6,0 5,0 7,4 36,0 17,8 

              

Totaal Chill-Out 635 764 701 493 609 720 366 43 543 634 395 418 6.322 

Hiervan 18+ 40 103 36 45 26 19 0 0 1 8 0 0 278 
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Bijlage 7A. Aantallen bezoekers sport en spelactiviteiten in Nijkerkerveen in 2018 (10 t/m 18 jaar) 
 

Nijkerkerveen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December totalen 

woensdag              
Sport en spel 97 79 81 70 92 - - - 60 101 72 53 705 

aantal keer 5 4 4 4 5 - - - 4 5 4 3 38 

gemiddeld 19,8 19,8 19,8 17,5 18,4 - - - 15,0 20,2 18 17,7 18,6 

              

Totaal 97 79 81 70 92 - -  60 101 72 53 705 

 

 
Bijlage 7B. Aantallen bezoekers sport en spelactiviteiten in Nijkerkerveen in 2019 (18 t/m 23 jaar) 

 

Nijkerkerveen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December totalen 

Donderdag 18+              
Sport en spel 12 16 - - - - - - - - - - - 

aantal keer 5 4 - - - - - - - - - - - 

gemiddeld 2,4 4,0 - - - - - - - - - - - 

      -        

Totaal 12 16 - - - - - - - - - - - 

 

 
Bijlage 8. Aantallen bezoekers hangplekken in de gemeente Nijkerk in 2019 

 

Ambulant Werk Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December totalen 

              

Bezoekers 14 89 475 87 155 86 30 157 121 107 79 186 1.595 

aantal keer 52 124 102 89 132 98 47 14 95 93 73 29 1827 

gemiddeld 0,3 0,7 4,6 1,0 1,2 0,9 0,6 11,2 1,3 1,1 1,0 6,4 0,9 

              

Totaal 14 89 472 87 155 86 30 157 121 107 79 186 1.595 
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Bijlage 9.   Overzicht inkoop, subsidies en donaties voor het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk in 2019.    
 
Ingekochte activiteiten. 
Op 29 juni 2015 heeft de Gemeente Nijkerk met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk een Basis- en Deelovereenkomst Algemeen Toegankelijk 2016-2020 

gesloten. Op basis hiervan heeft de gemeente voor het uitvoeren van de activiteiten op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk voor 2019 voor een 

totaal bedrag ad € 292.367,= aan activiteiten bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk ingekocht. 
 
Extra ingekocht /speciale projecten*   
Daarnaast is in 2019 een bedrag ad € 21.020,= ontvangen aan subsidies en donaties voor speciale activiteiten/projecten. Zie onderstaand overzicht. 

  

Opdrachtgever/Sponsor 
en naam project 

Bedrag Beschrijving van de speciale activiteit /het project  

Gemeente Nijkerk 

“Kerngroep Stop Drugs  

Nijkerk 2019” 

 

€  14.320,= Dit betreft een bijdrage voor het leveren van activiteiten voor het project “Kerngroep Stop Drugs Nijkerk 
2019”, conform de op 10-01-2019 met de gemeente Nijkerk getekende overeenkomst. Op 09-12-2019 is het 
totale bedrag ad € 14.320,00 door de gemeente Nijkerk betaald. Het bedrag is geheel besteed aan de project 
“Kerngroep Stop Drugs Nijkerk 2019”. 

Gemeente Nijkerk 

“Buitenspeeldag 

Hoevelaken 2019” 

 

 

€   1.100,= Dit betreft een bijdrage voor de “Buitenspeeldag Hoevelaken 2019”. Op 24-07-2019 heeft de gemeente 

Nijkerk een subsidie van € 1.100,= toegekend voor het uitvoeren van activiteiten tijdens de Buitenspeeldag op 
12-06-2019 in Hoevelaken. Op 05-08-2019 hebben wij de subsidie ad € 1.100,00 van de gemeente Nijkerk 
ontvangen. Het bedrag is besteed aan de buitenspeeldag in Hoevelaken, waarbij het tekort ad € 23,23 ten 
laste van de begroting 2019 is gebracht. 

Gemeente Nijkerk 

“Buitenspeeldag  

Nijkerk 2019” 

 

 

€   1.100,= Dit betreft een bijdrage voor de “Buitenspeeldag Nijkerk 2019”. Op 24-07-2019 heeft de gemeente  
Nijkerk een subsidie van € 1.100,= toegekend voor het uitvoeren van activiteiten tijdens de Buitenspeeldag   

op 12-06-2019 in Nijkerk. Op 05-08-2019 hebben wij de subsidie ad € 1.100,00 van de gemeente Nijkerk 
ontvangen. Het bedrag is besteed aan de buitenspeeldag in Nijkerk, waarbij het tekort ad € 106,55 ten laste 
van de begroting 2019 is gebracht. 

Sportimpuls Amersfoort  

“JeugdJongeren  
Nijkerk 2018-2019” 

 

€    3.750,= Dit betreft een bijdrage voor het project “JeugdJongeren 2018/2019”, conform de op 10-07-2018 met 

Sportimpuls  gesloten overeenkomst. Op 21-09-2019 hebben wij de bijdrage voor de periode 01-09-2018 t/m 
31-08-2019 ad € 3,750,00 van Sportimpuls ontvangen. Het bedrag is geheel besteed aan de huur van de drie 
sporthallen, communicatie en flyers. Het overschot ad € 496,49 is ten gunste van de begroting 2019 gebracht. 

Accountants PWC 

“What Matters” 
 

€       750,=   Dit betreft een donatie voor het project “What Matters 2019” ad € 750,00 van het accountantskantoor PwC. 

Op 28-05-2019 hebben wij de donatie ontvangen. Het bedrag is besteed aan de inrichting en koptelefoons 
voor Blits. Het overschot ad € 56,25 is ten gunste van de begroting 2019 gebracht. 

 
Financiële verantwoording 
In de door de Registeraccountant geaccordeerde en getekende jaarrekening 2019 van de Stichting jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk zijn alle 
inkomsten en uitgaven zichtbaar gemaakt 
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Bijlage 10.  Resultaten Stichting jeugd- en jongerenwerk ten aanzien van de gemeentelijke  WMO beleidsdoelen in 2019 
 

Prestatieveld Doelstelling van het prestatieveld  Doelstelling vertaald naar het jeugd- 
 jongerenwerk in de gemeente Nijkerk 

  Resultaten van het jeugd- en jongerenwerk Nijkerk 
  ten aanzien van de WMO beleidsdoelen in 2019 
 

    

1. Bevorderen van de 
sociale samenhang en 
leefbaarheid dorpen, 
wijken en buurten. 

Bereiken van een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. 
- Mensen hun “eigen kracht” laten 
ontdekken  en inzetten. 

- Mensen binnen hun eigen wijk of buurt  
meer verbindingen laten aangaan en 
elkaar waarnodig ondersteunen. 

- Mensen, al dan niet in samenwerking 
met instellingen en de gemeente, laten 
meedoen met maatschappelijke 
activiteiten. 

 

Jongeren hun “eigen kracht” laten 
ontdekken  en inzetten. 
 
Jongeren binnen hun eigen wijk of buurt  
meer verbindingen laten aangaan en elkaar 
waarnodig ondersteunen. 

 
Jongeren, al dan niet in samenwerking met 
instellingen en de gemeente, laten 
meedoen met maatschappelijke activiteiten. 

In 2019 zijn in jongerencentrum Chill-Out diverse workshops 
georganiseerd. Tevens is de “eigen kracht” bij  de jeugd en de 
jongeren actief bevorderd. Alle hangplekken zijn bezocht en 
door de goede contacten  en overleg met de jongeren en 
omwonenden zijn positieve resultaten bereikt.  

 

Door het jeugd- en jongerenwerk is in 2019 het 9e 
straatvoetbaltoernooi gehouden en zijn in de jongerencentra, 
sporthallen en op straat sportactiviteiten georganiseerd.  

2. Op preventie gerichte 
ondersteuning van 
jeugdigen met problemen 
met het opgroeien en van 
ouders met problemen 
met opvoeden 

Voorkomen sociale achterstanden en 
problemen in de ontwikkeling van de 
jeugd en jongeren. 
 
- Ondersteunen van jongeren met 
ontwikkelingsproblemen. 

- Het ondersteunen van de ouders bij de 
opvoeding 

Verminderen van schooluitval door het 
bieden van stageplekken vanuit het jeugd- 
en jongerenwerk voor risicogroepen. 
 
Voorkomen van overgewicht bij jongeren 
door het stimuleren van deelname aan 
sport door de inzet van het jeugd- en 
jongerenwerk. 
 
Als ketenpartner van het CJG deelnemen 
aan activiteiten die ondersteuning bieden 
op het gebied van opgroeien en opvoeden 
van jongeren. 
 

In Blits en Chill-Out zijn er stageplekken voor voortijdig 
school-  verlaters, waarbij jongeren bij het 
Arbeidstrainingscentrum Amersfoort worden aangemeld.   
 
Door het jeugd- en jongerenwerk deelname aan sport actief 
gestimuleerd en in de jongerencentra, sporthallen en op straat 
zijn sportactiviteiten voor jongeren georganiseerd 

 
Er wordt actief samengewerkt met de kern en ketenpartners 
binnen het CJG. Ook wordt goed samengewerkt met de 
gebiedsteams in Nijkerk en de professionele hulporganisaties 
op het gebied van het jeugd- en Jongerenwerk.  

3. Informatie, advies en 
clientondersteuning 

Bieden van informatie, advies en 
ondersteuning ten behoeve van 
zelfredzaamheid van inwoners 

Het bieden van een compleet en 
toegankelijk pakket aan informatie met als 
doel om de zelfredzaamheid van jongeren 

te stimuleren. 
 
 

Elke maand wordt er een nieuwsbrief met informatie met het 
programma en de maatschappelijke thema’s gemaakt, die via    
de mail, pers en website wordt verspreidt. Tevens zijn de 

nodige folders, brochures en filmpjes gemaakt. In 2019 zijn de 
thema’s en beweging, Gevaren sociale media, Liefde en 
relaties, Maand van het geld (Money fit), Veiligheid, Natuur en 
milieu, Oorlog en vrijheid, Rouw en verlies, Kijk naar jezelf, 
Veilig op vakantie, Vriendschap en pesten, Opvoeding, 
Omgang en gedrag, Alcohol en drugs (lachgas) behandeld en 
bespreekbaar gemaakt. 
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Prestatieveld Doelstelling van het prestatieveld  Doelstelling vertaald naar het jeugd- 
 jongerenwerk in de gemeente Nijkerk 

  Resultaten van het jeugd- en jongerenwerk Nijkerk 
  ten aanzien van de WMO beleidsdoelen in 2015 
 

4. Ondersteunen van 
mantelzorgers evenals 
steun aan vrijwilligers 

Het op peil houden van aantal 
vrijwilligers en het voorkomen van 
overbelasting en uitval bij mantelzorgers. 
 
 
In 2019 is het aantal vrijwilligers gelijk 
gebleven ten opzichte van 2018 
 
Voorkoming van overbelasting van 
mantelzorgers. 

Het enthousiasmeren en aantrekken van 
meer jongeren voor het vrijwilligerswerk 
 
 
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
vrijwilligerswerk en  deskundigheid , 
aansluitend bij de vraag van nu. 
 
Het aanbieden van maatschappelijke stages 
aan leerlingen voortgezet onderwijs. 

In 2019 waren er bij Chill-Out en Blits 18 vrijwilligers actief. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van deze 
vrijwilligers/stagiaires is er in september 2019 voor 
deskundigheidsbevordering een Kader trainingsweekend 
georganiseerd. 
 
In 2019 hadden 10 stagiaires van het MBO en HBO een stage- 
plaats, waarbij een aantal als vrijwilliger actief is geworden.  
 
Bij de maatschappelijke stages wordt grote aandacht aan het 
enthousiasmeren en aantrekken van meer jongeren voor het 
vrijwilligerswerk geschonken. 
 

5. Bevorderen deelname 
en zelfstandig 
functioneren van mensen 
met beperking, chronisch, 
psychisch en/of 
psychosociaal probleem 

Voorkomen en tegengaan van sociaal 
maatschappelijke problematiek door het 
bieden van ondersteuning aan mensen 
met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem 
 

Het voorkomen en tegengaan van sociaal 
maatschappelijke problematiek jongeren 
met een Autisme Spectrum Stoornis en/of 
AD(H)D door begeleiding en het aanbieden 
van zoveel mogelijk passende activiteiten.  
 

In Blits en Chill-Out is voor jongeren met een Autisme 
Spectrum Stoornis en/of AD(H)D gelegenheid om tijdens de 
reguliere openingsuren aan alle activiteiten deel te nemen. 
Hierbij kunnen zij aansluiting krijgen en onderhouden met 
jongeren zonder een beperking en zelfs vrijwilliger worden. 
 

6. Voorziening verlening 

aan mensen met een 
beperking t.b.v. behouden 
en bevorderen van hun 
zelfstandig functioneren 
en/of hun 
maatschappelijke 
deelname 
 

Verlenen van individuele voorzieningen 

ter bevordering van de zelfredzaamheid 
en inzet van eigen kracht met een 
beperking wanneer een compenseren de 
voorziening niet algemeen gebruikelijk is 
of onder de eigen verantwoordelijkheid 
gerekend kan worden 

Het aanbieden van een voorziening aan 

jongeren met een Autisme Spectrum 
Stoornis en/of AD(H)D die geen of zeer 
moeilijk aansluiting kunnen krijgen en 
onderhouden met jongeren zonder een 
beperking, om het zelfstandig functioneren 
te bevorderen.  

Voor jongeren met een autisme spectrum stoornis en/of 

AD(H)D die geen of zeer moeilijk aansluiting kunnen krijgen 
en onder- houden met jongeren zonder een beperking is voor 
deze doel- groep de ontmoetingsactiviteit “Chill Crowd”. In 
Blits is een soortgelijke activiteit. Hierbij wordt samengewerkt 
ouders en de doelgroep en vragen wij zo nodig ondersteuning 
van Mee-Veluwe. 
 

7. Bieden van 
maatschappelijke opvang 
en geweldbestrijding 

binnen de huiselijke kring 

Inwoners die tijdelijk opgevangen 
moeten worden in verband met sociaal 
maatschappelijke problematiek worden 

regionaal opgevangen 
 

Signaleren en doorverwijzen naar instanties  
 
 

 

Signaleren en doorverwijzen naar instanties 
 

8. Bevorderen openbare 
geestelijke gezondheids- 
zorg, m.u.v. het bieden 
van psycho- sociale hulp 
bij rampen 

Door ontwikkelen van passend aanbod 
aan preventieve en nazorgactiviteiten in 
afstemming met de ketenpartners 

Signaleren en doorverwijzen naar instanties  
 
 
 

Signaleren en doorverwijzen naar instanties 
 

 


