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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk.  
 
Het wereldwijd verspreide coronavirus heeft ook in 2021 zijn consequenties gehad voor het 
jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk. Gelukkig konden Blits en Chill-Out tijdens 
de lockdown open blijven voor de kwetsbare jongeren en waren het plekken waar ze elkaar 
konden ontmoeten, met elkaar in gesprek konden gaan en leuke activiteiten konden doen. 
Dankzij alle maatregelen in de jongerencentra en op straat hebben wij de activiteiten voor 
een groot deel kunnen continueren en zijn er geen ernstige corona besmettingen onder de 
medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en de doelgroep geweest en/of overgedragen.   
 
Uiteraard heeft het coronavirus wel een grote impact gehad op de door de Stichting Jeugd- 
en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk georganiseerde activiteiten en de aantallen bezoekers. 
In totaal trokken de activiteiten in 2021 ruim 15.245 bezoekers (i.p.v. 10.667 in 2020). Het 
jongerencentrum Blits is door 4.580 jongeren bezocht (i.p.v. 3.456 in 2020) en Chill-Out had 
4.045 bezoekers (i.p.v. 3.909 in 2020). De sportactiviteiten trokken 739 bezoekers (i.p.v. 137 
in 2020) en bij de hangplekken en op straat hebben de jongerenwerkers 5.881 contacten 
gelegd (i.p.v. 3.165 in 2020).  
 
Om bekendheid te geven aan alle werkzaamheden en activiteiten en alle coronamaatregelen 
hebben wij in 2021 elke maand een nieuwsbrief gemaakt, die naar ca. 120 personen, 
waaronder de leden van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en 
de media zijn gezonden en op onze website zijn geplaatst. Ook zijn er van de bijzondere 
activiteiten en workshops persberichten gemaakt die door diverse media zijn gepubliceerd.  
 
De inloopmiddagen en avonden waren opnieuw belangrijk als 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 
jongeren te laten ontwikkelen en hen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.  
 
In 2021 is opnieuw geïnvesteerd in de contacten met de basisscholen, maar helaas konden 
wij de groepen 7/8 van de basisscholen de jongerencentra Blits en Chill-Out door het 
coronavirus slechts beperkt bezoeken. Wel hebben de bezoeken in de pauze door de 
jongerenwerkers bij het voorgezet onderwijs geleid tot een goede samenwerking en een 
toename van de deelname aan onze digitale activiteiten. 
  
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 de jongeren worden geconfronteerd en 
hoe wij daarmee omgaan.  
 
A.   Problemen waar de doelgroep tegen aan loopt. 
 
Het jeugd- en jongerenwerk is in de loop der jaren jaar sterk veranderd. Mede door het feit 
dat in veel gezinnen de beide ouders werken is (een deel van) de opvoeding verschoven 
naar de omgeving waarin de jeugd en jongeren zich bevinden. Denk daarbij aan scholen, 
buitenschoolse activiteiten, kinderopvang, etc. Ook het jeugd- en jongerenwerk wordt met 
deze veranderingen 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 wij het belangrijk om deze problemen te signaleren en op 
een goede wijze 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 de signalen kunnen herkennen en hoe ze er mee om moeten gaan. 
 
Hierbij een “kleine” opsomming van de problemen bij de jeugd en de jongeren waar we als 
jongerenwerkers tegen aan lopen. In verband met de privacy van de betrokkenen zijn de 
onderstaande problemen uiteraard geanonimiseerd beschreven. 
 

 In 2021 hebben wij meerdere hulpvragen vanuit de doelgroep gekregen. Om de juiste 
hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat de jongerenwerkers een match maken 
tussen de jongeren en hulpverlening. Het betreft in de praktijk vaak vragen over liefde, 
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 hun (hulp)vragen bij ons 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 handelden doen we dit nu vaker ambulant. 
Dit houdt in dat we meegaan naar de scholen, de gemeente, de 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 dit 
zelfs tot ruzie kan leiden, worden jongerenwerkers ingezet om die ruzie te voorkomen. 
 
Om de hulp aan jongeren te optimaliseren is in 2021 -rekening houdend met de privacy- 
regels- gestart met het werken met een wachtlijst die vanuit het Sociaal Team Jeugd 
wordt opgepakt. Dit heeft er toe geleid dat we nu jongeren ondersteunen die al lang op 
hulp zaten te wachten. Gelukkig is de samenwerking met het Sociaal team jeugd erg 
goed en dat geeft ondanks het extra werk een grote voldoening. 
 

 Alle maatregelen tegen het coronavirus vallen de jeugd en jongeren zwaar, waardoor de 
depressiviteit onder de doelgroep in 2021 verder is toegenomen. Bestaande psychische 
problemen komen extra tot uiting en jongeren bellen vaker met de kindertelefoon over 
eenzaamheid, depressie en zelfs zelfdoding. De jongerenwerkers horen vaak ingrijpende 
verhalen van de jeugd en jongeren en van hun ouders.  
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Gelukkig konden Blits en Chill-Out tijdens de lockdown open blijven voor de kwetsbare 
jongeren en waren het plekken waar ze elkaar konden ontmoeten, in gesprek konden 
gaan en leuke activiteiten konden doen. Een aantal jongeren zijn de coronatijd nog niet 
te boven gekomen en hebben de nodige tijd nodig om de draad weer op te pakken. 

 Ook in 2021 heeft het jeugd- en jongerenwerk jongeren in kaart gebracht waarvan wij 
constateren dat er zorgen zijn en waarvan we willen weten of andere hulpverleners deze 
problemen ook ervaren. Het Zorgsignalen overleg is daarvoor ongeschikt, omdat in dit 
overleg uitsluitend algemene zaken en geen inhoudelijke casussen aan de orde mogen 
komen. Wij zijn blij dat wij dankzij de goede samenwerking deze concrete zaken in het 
Sociaal Team Jeugd bespreekbaar kunnen maken. Een aantal zaken die bleven vastlopen 
hebben wij prioriteit kunnen geven dankzij de inbreng van de procesregisseur. Om de 
verbinding te blijven maken met Veiligheid en Zorg haakt de procesregisseur aan bij het 
overleg van het Sociaal Team Jeugd. De meeste casussen hebben we met Eigen Plan en 
het Sociaal team jeugd kunnen monitoren en op kunnen lossen. 
 

 Naast het gebruik van drugs is het dealen en voor veel geld bezorgen van pakjes drugs 
onder jongeren ook dit jaar sterk toegenomen. Jongeren zijn gevoelig voor geld en liefst 
zo snel mogelijk. De grote dealers weten dit en spelen daar op in. De jongerenwerkers 
spreken de jongeren aan die pakketjes rond brengen zonder dat ze er de gevaren van 
inzien. Hierbij zien we dat het drugsgebruik al op de jonge leeftijd van 13 jaar begint. 
Dat jongeren drugs gaan gebruiken is moeilijk te voorkomen, maar het is erg belangrijk 
dat de jongerenwerkers met de jongeren gesprekken voeren en hen informatie geven 
over het gebruik en de gevaren van drugs. Bij veel groepen heb je vermoedens en 
aanwijzingen en dan is het preventieve gesprek hierover belangrijk. 
 

 In het kader van het project Stop Drugs Nijkerk is, samen met de gemeente en het 
Sociaal Team Jeugd, de mogelijkheid voor ouders aanwezig om een informatieavond te 
organiseren, waarbij de jongeren in een naastgelegen ruimte aanwezig kunnen zijn. 
Door alle coronamaatregelen is dit in 2021 niet gelukt maar we willen dit in 2022 gaan 
doen, zodat de ouders met elkaar in contact kunnen komen en de verantwoording 
kunnen nemen om hun kinderen actief te ondersteunen.   

 

 Het jeugd- en jongerenwerk heeft aan jongeren die vanuit zichzelf minder goed weer- 
baar zijn daarop gerichte activiteiten aangeboden, zoals weerbaarheidstrainingen en 
activiteiten voor jongeren met een lichte vorm van autisme. Hierbij kwam het regelmatig 
voor dat de ouders zelf contact met de jongerenwerkers opnamen om te informeren wat 
het jongerenwerk voor hun zoon of dochter kon betekenen. Daarnaast vroegen zij om 
informatie over de coronamaatregelen en de wijze waarop deze in de jongerencentra 
werden gehandhaafd. In Hoevelaken hebben we ook een APP-groep waarin we contact 
met de ouders onderhouden, dit gaat voornamelijk over onze activiteiten. 

 
 Twee jongeren hebben in 2021 hun taakstraf bij Chill-Out uitgevoerd. De samenwerking 

met Halt is het resultaat van preventie en het op lange termijn monitoren van jongeren. 
Jongeren blijven in beeld bij het jongerenwerk, maken kennis met het jongerenwerk en 
blijven komen. De jongerenwerkers geven daarbij coachend ondersteuning. 

 

 Meerdere jongeren zijn op hun eigen verzoek geholpen bij het ordenen van meerdere 
problemen, zoals: het oplossen van financiële wanorde, op orde krijgen van schoolwerk, 
huiswerkbegeleiding en huisvesting. Deze begeleiding is inmiddels een reguliere activiteit 
geworden, waarbij wij in 2021 aan 7 jongeren huiswerkondersteuning hebben gegeven. 
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 In 2021 waren er 11 stagiaires van het MBO en HBO onderwijs actief bij de Stichting Jeugd- en 

Jongerenwerk Nijkerk. Zij ondersteunen beroepskrachten bij activiteiten, inloopmiddagen 
van de groepen 7/8 en bij de projecten en evenementen. Na hun stageperiode gaan 
deze stagiaires weer op zoek naar een nieuwe stageplek. Als dit niet goed lukte hebben 
wij ons netwerk ingezet om hen te helpen bij het vinden van een nieuwe stageplek. 
 

 Je hebt “leerplicht” en “leerrecht”.  Bij leerplicht gaat het over moeten en regels. Bij het 
leerrecht komen aspecten als motivatie en een fijne leeromgeving naar voren. Omdat 
het daarbij belangrijk is om niet direct aan de strafkant te gaan zitten worden jongeren 
die regelmatig tegen schoolverzuim aanlopen, verwezen naar het jongerenwerk. Zodra 
iemand bij het jongerenwerk komt wordt er bekeken of er op basis van het leerrecht een 
casus op maat kan worden opgestart. 

 
 In 2021 is er gestart met een Opleiding Leider Sportieve Recreatie, niveau 3. Met dit 

landelijk erkende diploma kunnen gediplomeerden als vrijwilliger of beroepskracht bij 
sportverenigingen, sportscholen, jongerencentra, kinderdagverblijven, scholen, scouting 
en recreatieteams worden ingezet als zelfstandig lesgever. Nadat er in de periode 2015-
2020 al 22 jongeren/jongvolwassenen zijn geslaagd is er in 2021 een nieuwe opleiding 
gestart. Vanwege alle positieve reacties vonden wij het belangrijk, dat deze opleiding 
ook in 2021-2022 gegeven wordt. De gemeente vindt dat ook en draagt financieel bij. 
Dit keer doen er 10 deelnemers in de leeftijd van 18 tot 23 jaar mee. 
 

 De (ongezonde) leefstijl en gewoontes van de jeugd en jongeren met betrekking tot 
voeding en beweging is opnieuw sterk toegenomen. Door de steeds grotere interesse in 
het gamen, TV kijken en de sociale media en omdat er door alle maatregelen tegen het 
coronavirus minder kon worden gesport en veel jongeren hun lessen online moesten 
volgen, hebben wij extra aandacht besteed aan de voorlichting, het aanbieden van 
gezonde voeding, een groter bewegingsaanbod en het stimuleren om te bewegen. In 
dat kader hebben wij een grote bijdrage geleverd bij het opzetten van de “Summer 
Experience” waarbij andere partijen de uitvoering op zich hebben genomen.   

 

 Net als in 2020 is in 2021 in samenwerking met de 
winkeliers en ondernemers en andere organisaties uit 
Hoevelaken vanuit het jeugd- en jongerencentrum 
Blits een heerlijke Paaslunch bezorgd aan eenzame 
ouderen in Hoevelaken. Deze paaslunch is door de 
vele ouderen bijzonder gewaardeerd. 

 

 Door de maatregelen tegen het coronavirus hebben wij tijdens de lockdown in de 
jongerencentra Blits en in Chill-Out aan ruim 40 kwetsbare jongeren activiteiten kunnen 
aanbieden. We waren bijzonder blij dat dit zo goed is gelukt omdat de gevolgen van een 
lockdown voor deze doelgroep op sociaal vlak grote schade kan aanrichten. Binnen de 
regels van het landelijk beleid hebben wij deze activiteiten door de korte lijnen met de 
gemeente goed met elkaar kunnen afstemmen. 

 
 Tijdens het Europese kampioenschap voetbal -dat vanwege de coronapandemie van 11 

juni tot en met 11 juli 2021 is gehouden- heeft de politie, het jeugd- en jongerenwerk en 
de gemeente de handen vol gehad aan de vele “EK rellen”. Bij de rotonde ter hoogte van 
de Boni, het Stadspark en de Arena in het Corlaerpark waren grote groepen aanwezig, 
met als uitschieter de avond in de Arena waar ruim 450 jongeren aanwezig waren. In 
deze periode had het jeugd- en jongerenwerk goed contact met alle partners en hebben 
wij vaak de-escalerend naar onze doelgroep op kunnen treden. 
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B.   Sociale thema’s  

 
Doordat wij veel problemen signaleren, behandelen we bepaalde sociale thema’s structureel. 
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 in 
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 2021 hebben we de navolgende maatschappelijke thema’s behandeld en bespreekbaar 
gemaakt, te weten: Voeding en beweging, Vriendschap en Relaties, Verkiezingen, Maand van 
het geld, Lachgas, Soa’s , Dealen, Eenzaamheid, Verslaving, Vandalisme en Vuurwerk. 
 
Het bereik van de sociaal maatschappelijke thema’s in Blits: 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gemiddeld aantal personen 

2018 13 184 14 

2019 17 122 7 

2020 9 91 10 

2021 11 127 11 

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

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gemiddeld aantal personen 

2018 12 125 11 

2019 17 125 7 

2020 18 158 9 

2021 11 130 12 

 
Met de maatschappelijke thema’s spelen wij in eerste instantie zoveel mogelijk in op wat er 
in de samenleving aan de orde is. Daarnaast hebben wij altijd een aantal vaste thema’s, 
zoals de “maand van het geld” en de “maand van de eenzaamheid” waarbij wij aansluiten op 
de landelijke thema’s, met als inzet om er lokaal aandacht voor te vragen. 
 

Met het bespreekbaar maken van de sociale thema’s hebben we een signalerende functie 
waarbij we jongeren doorverwijzen. De thema bijeenkomsten hebben een goede preventieve 
functie waarbij we veel te horen krijgen van de doelgroep. Met het Sociaal Team jeugd 
bespreken we wat we tegenkomen. 
 
C.   Sport, bewegen en voeding   

 
Een van de belangrijkste thema’s is sport en bewegen. Wij vinden sport erg belangrijk omdat 
de jongeren door het sporten hun positieve en negatieve energie kwijt kunnen. Tijdens het 
sporten wordt afwijkend gedrag zichtbaar en kun je dit bespreekbaar maken. Ook de 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.  
 
Tot grote blijdschap van de jeugd en jongeren in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 
hebben wij ondanks het coronavirus in 2021 het “10e Straatvoetbaltoernooi Nijkerk”  kunnen 
organiseren. Helaas konden er door de beperkende coronamaatregelen minder deelnemers 
aan dit feestelijke jubileumtoernooi meedoen, maar de deelnemers hebben ervan genoten.  
 
Wat extra leuk was dat de finale van het voetbaltoernooi op het handbalveld van Voice het 
startsein was van de “Summer Experience” waarbij er voor de doelgroep gedurende zes 
weken zomeractiviteiten zijn georganiseerd. We zijn blij dat wij hiervoor het initiatief hebben 
genomen en samen met Nijkerk Sportief en Gezond, de Bibliotheek, Recreators Sportteam 
en de Gemeente Nijkerk een mooi programma hebben bedacht en uitgewerkt. 
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Zodra de maatregelen het toelieten zijn wij met de doelgroep (beperkt) gaan sporten in de 
sporthallen en hebben wij diverse buitenactiviteiten voor de jeugd van 10 t/m 13 jaar en de 
jongeren van 14 t/m 18 jaar georganiseerd. We hebben ons daarbij speciaal gericht op hen 
die geen lid zijn van een sportvereniging maar wel willen sporten. We deden dit in kleine 
groepen, waarbij iedereen zich vooraf moest opgeven.  
 
Daarnaast heeft het jeugd- en jongeren- 
werk Nijkerk de buitenspeeldag in Nijkerk 
en Hoevelaken in een kleinere versie met 
de ondersteuning van Nijkerk Sportief en 
Gezond georganiseerd.  
Tevens hebben wij Nijkerk Sportief en 
Gezond ondersteund tijdens de Konings-
spelen en de Summer Experience. Deze 
vakantieactiviteit is door de doelgroep 
bijzonder gewaardeerd. 
 
D.   Preventie Interventie Team (PIT) gemeente Nijkerk 2021 
 
Op 8 december 2020 heeft de Gemeente Nijkerk met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Gemeente Nijkerk een overeenkomst gesloten voor het leveren van werkzaamheden en 
activiteiten ten behoeve van het “Preventie Interventie Team (PIT) gemeente Nijkerk 2021 
De coördinator en jongerenwerkers waren zowel in het kernteam als bij de uitvoering 
preventief actief. De werkzaamheden bestonden in 2021 uit: 
 
Opgave Preventie Interventie Team  
In het vastgestelde programma “Een kind en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-
2023” wordt het inzetten op preventie, inclusief opvoedondersteuning, als één van de 
belangrijkste pijlers uit het jeugdprogramma gezien. Dit vanuit de gedachten dat voorkomen 
beter is dan genezen. De gemeente staat voor de grote opgave om de zorgkosten binnen de 
jeugdhulp te reduceren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De benodigde 
transformatie! Dit betekent dat er op een creatieve manier moet worden gezocht naar goede 
oplossingen.  
Voor de jeugdpreventie heeft de gemeente daarom de volgende kernambities geformuleerd: 
- We willen sneller kunnen anticiperen op de vraag van de inwoner; 
- Interventies worden niet meer topdown ingezet, maar worden ontwikkeld en 

voorgelegd aan de doelgroep (meedoen en meedenken); 
- Onderlinge samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen worden versterkt, 

zodat het lokale preventieaanbod binnen Nijkerk duidelijk is.  
- We richten ons op het normaliseren van hulpvraagstukken. 
 
Inzake de bovengenoemde opgaven heeft de Gemeente Nijkerk op 1 juli 2019 een Preventie 
Interventie Team (PIT) gemeente Nijkerk opgericht. Het PIT is met name verantwoordelijk 
voor de borging van de collectieve preventieve taken die in de afgelopen jarenzijn ontwikkeld 
vanuit het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) zijn ontwikkeld en voor de doorontwikkeling 
van het preventie aanbod. 
 
Toelichting 
Het PIT heeft in 2021 een aantal collectieve preventieve zaken in goede samenwerking en 
overleg opgepakt. Het verbeteren van de samenwerking met medewerkers van het Sociaal 
Team Jeugd (voorheen gebiedsteam) en de procesregisseur jeugd- en veiligheid had grote 
aandacht. Door goed te netwerken en zichtbaar te zijn gaat dit steeds beter. Daarnaast is 
door de inbreng van de adviseur openbare orde en veiligheid, de inbreng en uitvoering van 
het veiligheidsbeleid sterk toegenomen.  
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Vanuit het PIT heeft het jeugd- en jongerenwerk samen met “Eigen Plan” kunnen anticiperen 
op vragen van inwoners, (eigenaren van woningen en panden, omwonenden en jongeren 
e.d.) rond probleemgebieden, zoals het Paasbos en de jongerenontmoetingsplaatsen.  
 
De overlastproblematiek in de wijk Paasbos heeft in 2021 veel tijd en energie gekost. Omdat 
er bij een aantal inwoners grote onvrede heerst over de jongvolwassenen heeft het jeugd- 
en jongerenwerk de beleving van deze doelgroep in kaart gebracht. Ook zijn wij betrokken 
bij de totstandkoming van de Globale Gebiedsvisie Paasbos, waarbij wij ons richten op de 
“Openbare ruimte, het Paasbospark” en specifiek op de sociale effecten van de inrichting van 
de openbare ruimte, de speel- en ontmoetings-voorzieningen, het vergroten van het 
leefbaarheids- en veiligheidsgevoel en het verminderen van de overlast in de wijk Paasbos.   
 
Het is goed om te constateren dat ook mensen die niet in de hulpverlening werkzaam zijn 
een goede inbreng kunnen hebben bij hulpvragen van de inwoners en dat dit verder kan 
worden uitgebouwd.  
 
Werkzaamheden ten behoeve van het Preventie Interventie Team. 
 
D.1  Ontmoedigen drugsgebruik in de gemeente Nijkerk 
 
 De jongerenwerkers van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk zorgen 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.; 

 
Toelichting: 
In 2021 lag de nadruk op het tegengaan van problemen die we als jeugd- en jongerenwerk 
steeds vaker tegen komen, namelijk het dealen van drugs en het gebruik van lachgas door 
jongeren. Ook hebben wij de onderwerpen “Lachgas verslaving” en “Dealen van Drugs” als 
maandthema’s in en om de jongerencentra met de doelgroep bespreekbaar gemaakt. 

 
In de jongerencentra Blits en Chill-Out is regelmatig gesproken met een groep werkloze 
jongeren, die niet naar school gaan en drugs gebruiken. In goed overleg met het Sociaal 
Team Jeugd is gemonitord bij welke jongeren de zorg wel of niet goed verloopt en hoe wij 
dit weer op gang kunnen brengen.  

 
In de jongerencentra zijn er “Fris Cafés”, om jongeren in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar 
(waarvoor het landelijk alcoholverbod geldt) een eigen plek te bieden en waar we aandacht 
besteden aan de gevaren van alcohol en drugs. In de praktijk constateren we een toename 
van jongeren, die door alle coronamaatregelen thuis een jongerenfeest gaan organiseren.  

 
Het contact met de basisscholen en de samenwerking met het Corlaer College, Aeres VMBO 
& MBO en Praktijkonderwijs Accent en (incidenteel) het Lodenstein College in Hoevelaken 
heeft onze aandacht. Met een aantal horecabedrijven zijn goede contacten en is informatie 
verkregen ten aanzien van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Nijkerk. 

 
Door middel van de website en via de sociale media hebben wij ons gericht op het thema 
zinvolle vrijetijdsbesteding. Op onze website www.jongerenwerknijkerk.nl staan links en 
filmpjes over de gevaren van alcohol en drugs die we vervolgens verspreiden over de sociale 
media. Verder hebben we een grote inbreng geleverd aan de website en activiteiten van 
Young Nijkerk.  

 
 

http://www.jongerenwerknijkerk.nl/
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 De gebiedsteamspecialisten op het gebied van verslaving voor de werving van de ouders 
en de jongerenwerkers voor de aansluiting met de doelgroep. 

 
Toelichting: 
Rekening houdend met alle maatregelen tegen het coronavirus is er in 2021 een bijeenkomst 
met de jongeren en hun ouders gehouden. De gebiedsteams, de procesregisseur jeugd- en 
veiligheid en de jongerenwerkers hebben de ouders en jongeren in kaart gebracht. Tevens 
heeft het jeugd- en jongerenwerk informatie aangeleverd bij het “Sociaal Team Jeugd” van 
de gemeente Nijkerk.    
 

 De jongerenwerkers bezoeken minimaal 1x per jaar de drankketen in de gemeente 
Nijkerk. In de jaarrapportage van de gemeente Nijkerk worden de bevindingen en aantal 
keten beschreven. 

 
Toelichting: 
De ambulante jongerenwerkers hebben alle 15 “actieve drankketen in Nijkerk” in 2021 één 
keer bezocht (ook in 2020 waren er 15 “actieve drankketen”). Het bezoeken van de 
drankketen in Hoevelaken en Nijkerkerveen is een taak van de ambulante jongerenwerkers. 
Zij hebben hierover contact met Luuk Miedema die hen adviseert op welke wijze je het beste 
een drankkeet kan bezoeken. Inmiddels leggen zij op een goede wijze contact met de 
eigenaren van de drankketen en/of de ouders van de jongeren. Ook geven de 
jongerenwerkers uitleg over de gevaren van alcohol en drugs in de drankketen.  Nergens zijn 
ontoelaatbare activiteiten geconstateerd. 

 
 De netwerken met daarin onder meer de ouders, de wijkagent, verenigingen en de 

vertegenwoordigers van scholen en kerken nemen in samenwerking met het 
gebiedsteam, preventiewerker en de jongerenwerkers de verantwoordelijkheid op zich 
om (de gevaren van) alcohol en drugs in de betreffende kern bespreekbaar te krijgen en 
te houden.  

 
Toelichting: 
De ambulante jongerenwerkers hebben een actieve rol in de netwerken maar niet in de 
werkgroepen. Luuk Miedema was preventiewerker maar werkt niet meer voor de gemeente 
Nijkerk. Voorheen organiseerde hij de bijeenkomsten samen met het gebiedsteam en de 
jongerenwerkers. In 2021 hebben de procesregisseurs van de gemeente Nijkerk de 
organisatie van deze overleggen overgenomen. In de kernen wordt er op het gebied van 
alcohol en drugspreventie zoveel mogelijk samengewerkt tussen de plaatselijke organisaties. 
De jongerenwerkers hebben de contacten met de netwerken waar mogelijk vergroot en 
verstevigd. De contacten waar het jeugd- en jongerenwerk goede contacten mee heeft zijn: 

 
In Hoevelaken: diverse groepen jongeren, de basisscholen (Blokhuus, De Hoeve en 
Spreng), Sociaal Beraad, de Eshof, Sportclub Hoevelaken, de supermarkten, sportscholen en 
de horeca. 

  
In Nijkerkerveen: diverse groepen jongeren, de basisscholen, Sociaal beraad en de 
voetbalvereniging Veensche Boys. 

  
In Nijkerk: diverse groepen jongeren, de basisscholen (Koningin Emma, Maranatha, Baken, 
Oranje Nassau, Rehoboth, Holk, PWA, Hoeksteen, Ichthus, De Appelgaard, Dalton, Corlaer 
en Beatrix), de middelbare scholen (Aeres, Accent en Corlaer), het Sociaal beraad, de 
sportclubs, de kerken en moskeeën, de supermarkten, sportscholen en de horeca. 
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 De jongerenwerkers hebben periodiek overleg met de politie, bijzondere opsporings- 
ambtenaren en andere toezichthouders. 

 
Toelichting: 
De jongerenwerkers hebben periodiek overleg met de politie, de bijzondere opsporings- 
ambtenaren en de toezichthouders. De zware problemen worden in het “Jongeren op Straat-
overleg” en het “Zorgsignalen overleg” ingebracht. Deze overleggen komen voort uit het 
Risico Overleg Nijkerkse Jongeren en zijn in 2021 opnieuw samengevoegd. Dit zorgde voor 
verwarring omdat dit niet bij iedereen bekend was. Inmiddels is een app aangemaakt en is 
het contact verbeterd. Wel vinden wij dat dit overleg vaker zou moeten plaatsvinden maar 
gelukkig hebben we inmiddels een goed overleg met Sociaal Team Jeugd, waarbinnen we de 
jongeren monitoren. Met betrekking tot de jongeren is er veel te zien op de sociale media, 
maar de jongerenwerkers zien en horen ook veel van de jongeren zelf. 

 
Samen met de politie hebben we een paar keer per jaar een “koffiemoment” waarin 
opvallende situaties en trends worden besproken. We vinden het contact met de politie 
belangrijk, omdat we hen op andere overleggen niet of steeds minder vaak tegenkomen. Het 
is voor het jeugd- en jongerenwerk belangrijk om goed met de politie te blijven netwerken, 
maar we merken dat ze erg druk zijn. De band met de vele nieuwe agenten is gelukkig wat 
verbeterd en versterkt. 

 
Daarnaast hebben we het overleg met de “Bijzondere opsporingsambtenaren en toezicht- 
houders” van de afdeling Handhaving. Wij houden elkaar op de hoogte van de trends in het 
uitgaansleven en van de locaties waar de jongeren zich het meest bevinden. Zo zien we dat 
de jongeren in de leeftijd van 14 t/m 16 jaar veel feestjes thuis geven, waar door de ouders 
soms geen toezicht op wordt gehouden. In de zomer treffen we veel groepen buiten aan en 
een deel daarvan komt nu het kouder wordt weer vaker naar de jongerencentra Blits in 
Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk. We komen elkaar geregeld tegen bij het ambulante werk 
op straat en deze samenwerking loopt goed.  

 

 De jongerenwerkers bezoeken maandelijks het Corlaer College, Aeres VMBO Nijkerk, 
Accent Praktijkonderwijs en (incidenteel) het Van Lodenstein College. 

 
Toelichting: 
De ambulante jongerenwerkers hebben goede contacten met de middelbare scholen. Dit 
komt omdat velen van hen een maatschappelijke stage bij het jeugd- en jongerenwerk 
volgen. De jongerenwerkers hebben contact met de zorgcoördinatoren van de scholen maar 
ook daar waren veel wisselingen. In dit kader zijn er tussen het jeugd- en jongerenwerk en 
“Eigen plan” goede afspraken gemaakt. Het verdient aanbeveling dat de gemeente de rol 
van Jellinek voor alle partijen duidelijker maakt. Op dit moment is de rol van Jellinek niet 
duidelijk omdat dit geheel via de scholen loopt. De samenwerking functioneerde in 2021 het 
beste met “Eigen Plan”. 

 
 In het jaar 2021 wordt er een nieuw plan van aanpak geschreven voor het opstellen van 

een alcohol en drugsbeleid in de gemeente Nijkerk. Het jeugd- en jongerenwerk krijgt 
een actieve rol met betrekking tot het halen van informatie bij jongeren en het geven 
van advies aan de gemeente. 

  
Toelichting: 
Het jeugd- en jongerenwerk heeft in 2021 actief informatie verstrekt aan de gemeente met 
betrekking tot het ophalen van informatie bij de jongeren en het geven van advies aan de 
gemeente over het alcohol en drugsgebruik van jongeren in de gemeente Nijkerk. 
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 De jongerenwerkers zorgen voor een goede aansluiting naar de adequate hulpverlening 
voor de jeugd en jongeren woonachtig in de gemeente Nijkerk. Dit vraagt om een goede 
samenwerking met de medewerkers van het gebiedsteam.  

 
Toelichting: 
Het Sociaal Jeugd Team heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een goede aansluiting. 
In goed overleg wordt bezien of een jongere naar een sociaal team of rechtstreeks naar een 
verslavingsorganisatie moet worden doorverwezen. Vanuit het jeugd- en jongerenwerk 
hebben we daarover regelmatig contact met medewerkers van het Sociaal Team Jeugd.  
 
Omdat veel jongeren de juiste hulp niet op tijd kregen of te lang in de hulpverlening zaten 
zijn we blij met de ijsbreker/procesregisseur veiligheid en dat “Eigen Plan” wordt ingehuurd. 
Het Sociale Team Jeugd heeft medewerkers die zich volledig op de jeugd kunnen richten en 
de problemen goed kunnen overzien. Dit zorgt dat we minder snel gebruik hoeven te maken 
van de procesregisseur.  

 
D.2  Deelname van de coördinator Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente 

Nijkerk aan het Preventie Interventie Team (PIT) onder begeleiding van 
gemeente Nijkerk. 

 
 De coördinator heeft periodiek overleg met de beleidsregisseur jeugdpreventie van de 

gemeente over de voortgang van de werkzaamheden en lopende activiteiten. 
 

Toelichting: 
De werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van het “Preventie Interventie Team (PIT)” 
zijn in goed overleg met de beleidsregisseur jeugdpreventie uitgevoerd. De coördinator en 
beleidsregisseur hebben periodiek overleg over de voortgang van de werkzaamheden en 
lopende activiteiten. Gelet op de positieve resultaten in 2021 zijn alle activiteiten van het PIT 
structureel geworden en opgenomen in de op 14 december 2021 toegekende subsidie-
beschikking “Begrotingsubsidie 2022-2025 Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk”. 

 

 De coördinator ondersteunt de gemeente Nijkerk bij de uitvoering van het programma 
“Een kind en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023”. Hiervoor neemt de 
coördinator deel aan de stuurgroep PIT en de werkgroep PIT Nijkerk (10x per jaar).   

 
Toelichting: 
De coördinator heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de stuurgroep en werkgroep 
PIT. In deze overleggen is het belang voor de jeugd en jongeren goed naar voren gebracht, 
waarbij het PIT-overleg als prettig en functioneel is ervaren. De overleggen van de 
kerngroep Stop drugs Nijkerk zijn in 2021 geëvalueerd en zullen in 2022 een vervolg krijgen. 
We denken dat het goed is om zes keer per jaar bij elkaar te komen om te evalueren of alles 
goed loopt en te bespreken waar we tegen aan lopen bij het thema Alcohol en drugs.  

 

 Teamleden van PIT gemeente Nijkerk zorgen voor de verbinding en samenhang van de 
onderstaande projecten: 
- Weekthema’s, zoals de Week van de Aandacht, de Week van de Pleegzorg, de Week 

tegen Kindermishandeling, de Week van de Opvoeding etc.; 
- Preventief aanbod van het gebiedsteam, lokale inkoop JGZ-VGGM en JOGG; 
- Plan van aanpak Samen sterk tegen verslaving in Nijkerk 2021 en verder (werktitel);  
- Samen Starten Nijkerk vanuit het landelijke programma Kansrijke Start; 
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Toelichting: 
Het jeugd- en jongerenwerk heeft aan alle bovengenoemde projecten een bijdrage geleverd. 
In dat kader hebben wij op zaterdag 9 oktober 2021 samen met de gemeente de pilot 
“Pleegzorg kinderen” georganiseerd. Dit was een groot succes met veel blije pleegzorg 
kinderen die het leuk vonden om aan het boogschieten, dansen, verven en alle sport- en 
spelactiviteiten mee te doen. Wel was het voor het jeugd- en jongerenwerk een nadeel dat 
dit op een zaterdag was gepland omdat dit niet valt binnen de planning van onze stichting. 
De te maken uren zijn lastig te compenseren, dus als de gemeente dit vaker wil doen, dan 
graag op een andere dag en/of vooraf overleg. 

 
We sluiten zoveel mogelijk aan bij gezamenlijke PIT thema’s maar hebben ook onze eigen 
thema’s. Daarbij is grote aandacht besteed aan verslaving, lachgas en dealen. Wel is het 
belangrijk om het preventieve aanbod met het juiste promotiemateriaal onder de aandacht 
te brengen. Voor ons eigen aanbod lukt dit goed en al onze cursussen zaten vol, maar we 
zien voordelen als we het hele aanbod optimaal wordt gepromoot. 

 
 De coördinator ondersteunt de gemeente Nijkerk en geeft vanuit de visie van de 

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk advies over: 
- Interventies die vanuit onderzoek worden ondersteund (evidence based), waarbij het 

accent ligt op vraaggerichte interventies; 
- Het herijken van preventieve aanbod door te kijken naar ‘nieuw voor oud’; 
- Het vertalen van landelijke en regionale programma’s zoals Nationaal 

Preventieakkoord, Kansrijke Start, Scheiden zonder schade voor de gemeente Nijkerk. 
- Het inzichtelijk maken van het lokale preventieve aanbod voor professionals en 

inwoners. De coördinator draagt zorg met de andere deelnemende organisaties van 
PIT voor het verspreiden van publicaties, folders en flyers vanuit het project PIT.  

 
Toelichting: 
Als lid van het Preventie Interventie Team heeft de coördinator een bijdrage geleverd bij de 
interventies die vanuit het onderzoek worden ondersteund (evidence based) en het herijken 
van het preventieve aanbod door te kijken naar ‘nieuw voor oud’. Hierbij kwam de 
beperkende invloed van de privacywetgeving naar voren omdat de politie daar nog geen 
onderdeel van uitmaakt.  

 
Onder aansturing van de procesregisseur wordt er onderzocht of er speciaal voor de politie 
en het jongerenwerk een privacyconvenant kan worden opgesteld. Ook liggen er voor 2022 
nog uitdagingen op het gebied van het monitoren van het preventieve aanbod. Wat we gaan 
monitoren zal in overleg met onze nieuwe beleidsambtenaar Laura van Vliet worden bepaald. 
De rapportage van de totale werkzaamheden van PIT en de kerngroep Stop drugs Nijkerk zal 
door de gemeente Nijkerk worden verzorgd. 

 

 Het jeugd en jongerenwerk draagt zorg voor de uitvoering van de weerbaarheidstraining 
Rots en Water. Hiervoor maakt de stichting afspraken met de gebiedsteammedewerkers 
preventie. De training wordt maximaal twee keer per jaar gegeven voor maximaal          
€ 3.200,-- per training. 

 
Toelichting: 
In 2021 zijn er twee weerbaarheidstrainingen Rots & Water gegeven, waaraan 19 jongeren 
hebben deelgenomen en een certificaat hebben behaald. De 10 wekelijkse trainingen vonden 
plaats in jongerencentrum Chill-Out. De eerste (voorjaars) training heeft plaatsgevonden in 
de periode van 6 april t/m 15 juli 2021 en de tweede (najaars) training in de periode van 14 
september t/m 23 november 2021. Van de beide Rots & Watertrainingen zijn rapportages 
met aanbevelingen gemaakt die op 16 juli en 26 november 2021 aan de gemeente Nijkerk 
zijn toegezonden. 
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 Het jeugd en jongerenwerk draagt zorg voor de uitvoering van de oppascursus. Hiervoor 
maakt de stichting afspraken met de gebiedsteammedewerkers preventie. De cursus  
wordt maximaal twee keer per jaar aangeboden voor maximaal € 1.000,-- per cursus. 

 
Toelichting: 
In 2021 zijn er twee oppascursussen gegeven, waaraan 15 jongeren hebben deelgenomen 
en een diploma hebben behaald. De cursussen vonden plaats in het jongerencentrum Blits. 
De eerste (voorjaars) cursus heeft plaatsgevonden in de periode van 25 mei t/m 22 juni 
2021 en de tweede (najaars) cursus in de periode van 2 november t/m 23 november 2022. 
Van de beide oppascursussen zijn rapportages met aanbevelingen gemaakt die op 13 juli en 
24 november 2021 aan de gemeente Nijkerk zijn toegezonden. 

 

3.   Activiteiten en projecten in Blits in Hoevelaken  
 
Ondanks de Lockdown en de coronamaartregelen is het jongerencentra Blits in Hoevelaken 
goed bezocht. Het aantal bezoekers en deelnemers aan de activiteiten is ten opzichte van 
2020 is gestegen van 3.456 naar 4.580 bezoekers. Dit is inclusief 270 bezoekers die Blits als 
nieuwe doelgroep hebben bezocht. Dit zijn dus jeugd en jongeren die nog niet eerder in het 
jongerencentrum zijn geweest. 
 
Activiteitenprogramma 2021 
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, bijvoorbeeld: 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 

2018 237 2.735 12 

2019 268 2.912 11 

2020 196 1.933 10 

2021 258 2.766 11 
 
Tijdens de inloop hebben we in Blits een brede doelgroep binnen gehad. Wel is er meer jeugd dan 
jongeren aanwezig. We zien in Hoevelaken dat de ouders hun kinderen, dankzij alle maatregelen, hun 
kinderen snel naar Blits durven te sturen.  
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Jeugdactiviteiten (groep 8)  

Iedere woensdagmiddag bieden wij een andere jeugd-
activiteit aan. Voorbeelden hiervan zijn pepernoten 
bakken, zwemmen, film kijken, tafeltennis- en/of 
darttoernooien, toneelspelen, karaoke, quizzen, enz.  
 
Wij zorgen bij dit programmaonderdeel voor veel 
publiciteit door aan het begin van het seizoen de 
basisscholen in Hoevelaken te bezoeken. We vertellen 
welke activiteiten er op het programma staan. Dit leidt 
vaak tot grotere deel- name of tot het bekend worden van 
andere wensen van de deelnemers. 

 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2018 73 557 8 

2019 79 631 8 

2020 55 457 8 

2021 68 759 11 

 
Omdat de basisscholen vanwege het coronavirus strenge regels van kracht waren was het in 2021 
moeilijk om nieuwe groep 7 en 8 leerlingen binnen te krijgen. Het promoten op de scholen was 
beperkt tot het afgeven van de flyers op de scholen, maar actief met de jeugd in de klas aanwezig zijn 
kon niet. Ondanks dat hebben wij onze vaste doelgroep gelukkig redelijk kunnen vasthouden en er is 
ook nieuwe doelgroep bijgekomen. 

 
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 

2018 48 406 9 

2019 54 558 10 

2020 36 275 8 

2021 40 352 9 

 
In 2021 hebben we ingezet op elke week een jongerenactiviteit om de jongeren die Blits bezoeken 
vast te houden en om nieuwe jongeren binnen te krijgen. Ook is de groep bij de jongeren-
ontmoetingsplaats aan de Middelaarseweg bijeenkomt diverse keren in Blits geweest.  

 
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 

2018 13 269 21 

2019 17 375 17 

2020 4 91 23 

2021 7 136 19 
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De jeugd en jongeren die hun verjaardagsfeestje in Blits vieren zijn erg belangrijk voor ons. Voor 
sommigen is het de eerste keer dat ze kennis met ons maken. Zo kunnen we hen binden aan Blits en 
laten zien wat de mogelijkheden zijn. Er zijn in 2021 wel meer verjaardagsfeestjes geweest, maar ook 
dit jaar hebben de coronamaatregelen het aantal beperkt. 

 
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.  
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantallen Gemiddeld aantal personen 

2018 35 196 6 

2019 30 286 9 

2020 44 327 7 

2021 34 300 9 

 
Behoudens een paar weken tijdens de lockdown hebben we bijna elke vrijdagavond een fris café 
georganiseerd. Vaak als een gewone inloopavond door alle coronabeperkingen. Gelukkig hebben we 
de jongeren een veilig warme plek kunnen bieden, zodat ze niet op staat hoefden te staan. 

 

Cursussen/workshops/anders 
De stagiaires hebben samen met de 
jongerenwerkers diverse workshops 
georganiseerd zoals een dans-workshop, DJ 
workshop, en de drumworkshop. Tevens 
waren er bakcursussen waarin de jeugd en 
jongeren de vaardigheden van het koken 
leren. Ook is er een cursus weerbaarheid 
gegeven.  
 
Door alle coronamaatregelen konden veel 
geplande cursussen en workshops beperkt 
doorgaan, zoals de bak- en oppascursus 
hebben we nog wel kunnen organiseren.  
 
Dit jaar hebben we in een verkleinde vorm de  
Buitenspeeldag in Nijkerk georganiseerd, 
waaraan 57 jongeren hebben deelgenomen. 

 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2018 56 502 9 

2019 80 718 9 

2020 19 105 6 

2021 11 88 8 

 
Andere activiteiten in 2021: 
 In 2021 is de kadertrainingsdag (KTD) bij de YMCA in Leusden gehouden. Hierbij 

hebben de beroepskrachten en vrijwilligers gewerkt aan teambuilding en zijn er diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals een zeskamp, Boerengolf, Tandemfietsen, Bungi-run, 
spijkerbroekhangen en een barbecue. 
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 Elke donderdag is er voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar -in 
samenwerking met de ouders- de speciale activiteit BlitsXtra 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 
Vanwege alle maatregelen tegen het coronavirus hebben we in 2021 niet kunnen deelnemen 
aan de dodenherdenking en de Koningsdag. 
 

4.   Activiteiten en projecten in Chill-Out in Nijkerk 
 

Ondanks de Lockdown en de coronamaartregelen is het jongerencentra Chill-Out in Nijkerk 
goed bezocht. Het aantal bezoekers en deelnemers aan de activiteiten is ten opzichte van 
2020 gestegen van 3.909 naar 4.045 bezoekers. Dit is inclusief 106 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 2021 
Het programma zag er als volgt uit:      
Maandagmiddag Inloopmiddag  
Dinsdagmiddag Inloopmiddag 
Woensdagmiddag Activiteiten groep 8  
Woensdagmiddag Inloopmiddag  
Woensdagavond        Inloopavond     
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 

2018 257 2.934 11 

2019 287 3.453 12 

2020 200 2.353 11 

2021 279 2.118 8 

 
De vaste doelgroep heeft Chill-Out in 2021 ondanks de coronamaatregelen trouw bezocht. Daarnaast 
kwamen er door alle coronamaatregelen ook veel jongeren die we anders alleen op de hangplekken 
tegenkomen naar Chill-Out. We hebben ons dan ook goed ingezet om deze doelgroep te bereiken, 
hetgeen goed terug te zien is in de cijfers van het ambulante werk. Wel hadden we graag nog wat 
meer nieuwe doelgroep gezien, maar zien dat zodra er strenge coronamaatregelen zijn dat de nieuwe 
doelgroep in Nijkerk terughoudend is. 

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

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2018 97 915 9 

2019 74 820 11 

2020 83 500 6 

2021 39 268 7 
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De jeugdactiviteiten (van 10 t/m 13 jaar) op woensdag- 
middag zijn goed bezocht, al waren de groepen kleiner 
door de coronamaatregelen en het niet kunnen promoten 
in scholen. We hopen snel de klassen in te mogen omdat 
dit de beste manier is om hen uit te nodigen voor een 
bezoek aan de jongerencentra.  
 
De meidenmiddag was altijd voor de jeugd maar die 
hebben we in 2021 voor jongeren georganiseerd omdat 
daar meer animo voor was. Elke woensdag bieden wij een 
jeugdactiviteit aan, zoals, pepernoten bakken, film kijken, 
tafeltennis- of dart-toernooien, toneelspelen, quizzen, etc.  

 
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 

2018 39 353 9 

2019 43 465 11 

2020 41 168 4 

2021 11 129 12 

 
Bij de jongerenactiviteiten (van 14 t/m 18 jaar) zien we dat het aantal jongeren activiteiten sterk is 
gedaald. Door de coronamaatregelen was er veel niet mogelijk maar in plaats daarvan hebben we het 
project “Young Nijkerk Livestreams” uitgevoerd en online filmpjes gemaakt waarmee we meer dan 
1.341 jongeren online wisten te bereiken en alle filmpjes zijn meer dan 1.992 keer bekeken. Dit aantal 
hebben we niet mee gerekend in onze totaaltelling en/of de telling hierboven omdat dit een te 
vertekend beeld zou geven van de bezoekersaantallen.    

 
Verjaardagsfeestjes 
Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend en/of mogelijk is om je 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 

2018 3 50 16 

2019 3 46 16 

2020 1 20 20 

2021 1 21 21 

 
Door alle coronamaatregelen is er in 2021 slechts één verjaardagsfeestje in Chill-Out gehouden. Het 
aantal feestjes was altijd al minder dan in Blits in Hoevelaken, maar in 2021 was het verschil wel heel 
groot. Het is de bedoeling om hier na de corona periode extra aandacht aan te geven, omdat dit een 
goede mogelijkheid is om hen aan Chill-Out te binden en hen te laten zien wat de mogelijkheden zijn. 

 
Fris Café  
In het jongerencentrum Chill-Out hebben we alle mogelijkheden om thema- en frisavonden 
te houden. De ruimte is goed geschikt om een frisavond te organiseren. Het Fris café voldoet 
-vaak gekoppeld aan een bepaald thema- aan een grote behoefte.  
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2018 31 347 11 

2019 31 366 12 

2020 26 462 18 

2021 34 284 8 
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Doordat er vanwege de maatregelen tegen het coronavirus veel activiteiten voor de jeugd en jongeren 
niet doorgingen of gesloten waren, hebben we hen tijdens de Fris avonden in Chill-Out goed kunnen 
opvangen. We waren meer open maar door de maatregelen waren er gemiddeld kleinere groepen. 
 

Cursussen/workshops/anders 
 
In 2021 hebben stagiaires met ondersteuning van 
de beroepskrachten vrijwilligers cursussen  en 
workshops in Chill-Out georganiseerd.  
 
Dit betreffen normaal dans- en kookcursussen, 
graffitiworkshops en zelfverdediging- en weer-
baarheidstrainingen.  
 
Door alle coronamaatregelen konden de meeste 
geplande cursussen en workshops niet doorgaan, 
al hebben we nog één keer een kookcursus kunnen 
organiseren net als in 2020.  

 
Wel zijn de twee Rots & Water en de twee oppas-cursussen gelukkig wel doorgegaan. Zie 
hiervoor de omschrijving en aantallen op pagina 13 en 14. 
 
 

Jaar Aantal keer open Bezoekers aantal Gem. aantal personen 

2018 67 1474 22 

2019 60 942 16 

2020 8 51 6 

2021 7 30 4 

 
Andere activiteiten in 2021: 

 In 2021 is de kadertrainingsdag (KTD) bij de YMCA in Leusden gehouden. Hierbij 
hebben de beroepskrachten en vrijwilligers gewerkt aan teambuilding en zijn er diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals een zeskamp, Boerengolf, Tandemfietsen, Bungi-run, 
spijkerbroekhangen en een barbecue. 

 Elke donderdag is er voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar -in 
samenwerking met de ouders- de speciale activiteit Chill-Crowd 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. 

 Dit jaar hebben we in een verkleinde vorm de Buitenspeeldag in Nijkerk georganiseerd, 
waaraan 63 jongeren hebben deelgenomen. 

 
Straatvoetbaltoernooi in Nijkerk 
In 2021 hebben we het “10e Straatvoetbaltoernooi in Nijkerk” georganiseerd. Helaas moest 
dit vanwege het coronavirus kleinschaliger dan de voorgaande jaren en daarom was er 
speciale aandacht voor de groep 7 en 8 van de basisscholen. Wat extra leuk was dat de 
finale van het voetbaltoernooi op het handbalveld van Voice het startsein was van de 
“Summer Experience” waarbij er voor de doelgroep gedurende zes weken zomeractiviteiten 
zijn georganiseerd. Aan het straatvoetbaltoernooi hebben 64 deelnemers meegedaan. 
 
Vaste activiteiten in Nijkerk 
Vanwege alle maatregelen tegen het coronavirus hebben we in 2021 niet kunnen deelnemen 
aan de dodenherdenking en de Koningsdag. 
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5.   De activiteiten en projecten in Nijkerkerveen 

 
Het jeugd- en jongerenwerk was op woensdagmiddag actief in Nijkerkerveen en in de 
zomerperiode hebben we met elkaar buiten gesport. Uit het gemiddelde van 13 kinderen per 
activiteit en een totaal aantal van 223 bezoekers (i.p.v. 137 in 2021)  blijkt dat het in 2021 
vanwege alle coronamaatregelen erg lastig is geweest om deze activiteit te organiseren. 
Doordat we alleen met een vaste groep in de sporthal de Baggelaar konden hebben we in 
Nijkerkerveen slechts beperkt activiteiten kunnen organiseren. 
  

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 2021 zijn de jongerenwerkers 3.009 keer op een ontmoetingsplek geweest (in 
2020 was dit 1675 keer) en hebben zij gemiddeld 57 ontmoetingsplekken per week bezocht 
 
Plekken die bijzondere aandacht nodig hadden zijn meerdere keren per week bezocht. In 
totaal is er 5.881 keer met jongeren gesproken (in 2020 waren dit er 3.165) 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 jongeren en de omwonenden gezocht naar een oplossing. 
 
Binnen de gemeente zijn er ca 20 ontmoetingsplekken en ca 90 plekken waar we regelmatig 
jongeren tegenkomen en aanspreken. Het exacte aantal wisselt omdat er soms spontaan 
een nieuwe plek ontstaat en er op een andere plek niemand meer komt. De ambulante 
jongerenwerkers zijn in 2021 wel veel meer op straat geweest, omdat Blits en Chill-Out door 
het coronavirus en de maatrelen beperkter bezocht konden worden en omdat we preventief 
op straat waren om jongeren te informeren over de coronamaatregelen. Zij hebben goed 
contact met de jongeren en de instanties die betrokken zijn bij het jeugd- en jongerenwerk, 
zoals de politie en de medewerkers van de gemeente Nijkerk.  
 
In 2021 hadden we vanuit de opleiding Capabel (persoonlijke begeleiding specifieke doel- 
groepen) de beschikking over stagiaires die ons op straat konden ondersteunen, omdat zij 
bekend zijn met de doelgroep en daardoor snel in contact komen met de doelgroep. Omdat 
het erg druk was op straat zijn de ambulante jongerenwerkers en incidenteel de coördinator 
extra de straat opgegaan om met groepen in gesprek te gaan. Zeker naar aanleiding van de 
“overlast” die ervaren werd in het Paasbos en bij de Kardinaal Alfrinklaan. 
 

De overdekte ontmoetingsplek (JOP) in 
Hoevelaken heeft vanaf de opening in 
februari 2020 veel aandacht gehad en is 
altijd goed bezocht. Los van een aantal 
klachten over geluid en afval is het een 
rustige plek. Ook uit speciale groepsapp 
voor de bewoners zijn geen meldingen 
binnen gekomen. Helaas zijn er een aantal 
omwonenden die de JOP ten koste van 
alles weg willen hebben. Daarom zijn onze 
jongerenwerkers uit de groepsapp gehaald 
omdat de tegenstanders niet wilden dat de 
problemen zouden worden opgelost.  

De  jongerenwerkers hebben deze plek 71 keer bezocht (in 2020 was dit 74 keer) en hebben 
er 515 jongeren aangetroffen (in 2020 waren dit 529 jongeren.) 
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Via het “Jongeren op straat overleg” ontvingen wij diverse meldingen van overlast, die door 
de jongerenwerker(s) zijn behandeld. Door het gesprek met de jongeren en bewoners aan te 
gaan kunnen wij goed signaleren wat er speelt en komen we samen tot een 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. Omdat 
het JOS-overleg door coronavirus niet fysiek kon plaatsvinden hebben we een groepsapp 
waardoor we snel kunnen reageren. Deze WhatsApp-groep blijkt een enorm uitkomst en 
wordt ook gebruikt nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn.  
 
Extern overleg 
 
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk neemt deel aan het in 2021 gestarte   
“Zorgsignaleringsoverleg”, waarin risicojongeren in Nijkerk besproken zouden worden. In dit 
overleg behartigen wij de belangen van de jeugd en de jongeren. Aan dit overleg doen mee: 
de Gemeente Nijkerk, de Sociaal Team Jeugd, Bureau Halt en de Leerplichtambtenaar. Het is 
erg  belangrijk dat ook de politie bij dit overleg aanwezig zou kunnen zijn, omdat zij goede 
informatie kan geven en vroegtijdig problemen kan signaleren. Echter hebben zij vanuit de 
politieleiding hiervoor geen toestemming gekregen. 
 
Tijdens het Zorgsignaleringsoverleg worden alleen algemene problemen en geen individuele 
risicojongeren besproken. We hebben dit vaak aangekaart en ingebracht maar er was/ is  
vanwege privacy argumenten geen ruimte voor. Omdat de jongeren in de gemeente Nijkerk 
in dit overleg niet werden besproken en niet werden gemonitord hebben we de problematiek 
samen met het Sociaal Team Jeugd opgepakt.  
 
Als we dit niet hadden gedaan kan het dus gebeuren dat iemand wel bij de reclassering 
bekend is maar niet bij het gebiedsteam of dat iemand zowel door het Sociaal team Jeugd 
als door Bureau Halt wordt begeleid, zonder dat partijen dat van elkaar weten. We zien dat 
jongeren om die reden niet de juiste of niet voldoende begeleiding krijgen. Daarom pleiten 
wij voor een breder (of nieuw) overleg waar jongeren wel goed en daadwerkelijk worden 
gemonitord. 
 
Om de bij het jeugd- en jongerenwerk aanwezige informatie wel te kunnen bespreken zijn 
we een apart overleg met de politie gestart. Dit is ook een koffie moment waar we bij elkaar 
komen om bij te praten. Tevens nemen wij deel aan het jeugdoverleg georganiseerd vanuit 
het Gezondheidscentrum Nijkerk. Hier komen algemene signalen van zorg en welzijn samen 
en het is een goed netwerkoverleg.  
 
We werken nauw samen met het Sociaal Team Jeugd Nijkerk en de persoonlijke contacten 
zijn goed. We merken dat medewerkers ons beter weten te vinden door ons maandelijks 
overleg, waarbij er steeds meer medewerkers zijn die ons bellen om te overleggen of advies. 
Als jongerenwerk hebben wij ca 50 jongeren in kaart gebracht waar zorgen om zijn en die 
we blijven monitoren, bij voorkeur samen met Sociaal Team Jeugd en de andere partners.  
 
Het convenant voor personen met verward gedrag en het privacyreglement is inmiddels 
getekend en geëvalueerd, zodat privacy geen belemmering voor een goede inwisseling van 
persoonsgegevens meer mag zijn. Wel is afgesproken dat er in juni 2022 een breed overleg 
zal plaatsvinden om werkafspraken voorvloeiende uit het privacyreglement te maken.  
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7.  Overeenkomst Algemene Voorzieningen/Jongerenwerk Nijkerk 2021. 
 Inkoop activiteiten 2021 

 
Op 18 december 2020 heeft de Gemeente Nijkerk met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Gemeente Nijkerk de “Overeenkomst Algemene voorziening/jongerenwerk Nijkerk 
2021” gesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft de gemeente Nijkerk voor het 
uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk 
voor het jaar 2021 de volgende activiteiten bij onze stichting ingekocht. 
 
Voor 2021 gaat het om de volgende 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 de gemeente 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; 
 Organiseren van de buitenspeeldag in Nijkerk en Hoevelaken 2021; 
 Opstellen van een productenboek en toewerken naar een duidelijke  
 omschrijving van de bovengenoemde activiteiten A tot en met I. 
Totaal ingekochte activiteiten Jeugd- en Jongerenwerk 2021  €   305.658,00 
 
Daarnaast heeft de gemeente Nijkerk op grond van de “Overeenkomst Project Preventie 
Interventie Team” op 8 december 2020 voor een bedrag € 23.160,= aan werkzaamheden 
en activiteiten ten behoeve van het Preventie Interventie Team Nijkerk voor het jaar 2021 bij 
de stichting ingekocht.  
 
Voor 2021 gaat het om de volgende activiteiten: 
 Uitvoering werkzaamheden en activiteiten t.b.v. het Preventie Interventie Team Nijkerk; 
 Uitvoering van twee weerbaarheidstrainingen “Rots & Water”;  

 Uitvoering van twee oppascursussen.   
Totaal ingekochte activiteiten Preventie Interventie Team 2021  €     23.160,00 

 
Toelichting op de in 2021 uitgevoerde activiteiten. 
Alle activiteiten die in de bovengenoemde overeenkomsten zijn in 2021 uitgevoerd en in dit 
jaarverslag beschreven. Van de hieronder genoemde activiteiten is aangegeven hoe deze 
zich in dit “coronajaar” verder hebben ontwikkeld. 
 
 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 2021 ontwikkeld? 

 Deze activiteit die vanaf 2013 op elke donderdag tussen 18.00 en 19.30 uur plaatsvindt, 
is ondanks alle maatregelen tegen het coronavirus met gemiddeld 2 deelnemers in Blits 
en 2 in Chill-Out niet goed bezocht. De doelgroep had graag vaker willen komen, maar 
om gezondheidsredenen moesten ze van hun ouders vaak thuis blijven. Veel ouders 
geven daarbij gelukkig wel aan dat hun kind, zodra het virus voorbij is, weer mag 
komen. Bij deze bijzondere activiteit is altijd een beroepskracht aanwezig.  



Stichting Jeugd en Jongerenwerk gemeente Nijkerk 
Jaarverslag 2021, d.d. 9 maart 2022. 

23 

 

 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 2021 ontwikkeld? 

 Deze activiteit die in de sporthallen Watergoor in Nijkerk, Ridderspoor in Hoevelaken en 
de Baggelaar in Nijkerkerveen en in de voetbalkooien plaatsvindt, is met 16 jongeren 
per keer redelijk bezocht. In 2021 hebben 739 jongeren (i.p.v 509 in 2020) aan deze 
sportieve activiteit deelgenomen. Dit ondanks het feit dat er door alle maatregelen tegen 
het coronavirus in de sporthallen Watergoor, Ridderspoor en de Baggelaar ruim 5 
maanden niet mocht worden gesport. We zijn dan ook blij dat we nog zoveel jongeren 
aan het sporten hebben kunnen krijgen. 

 

 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 2021 ontwikkeld? 
Inmiddels zijn er bij het jongerenwerk 139 jonge mantelzorgers in beeld die zich in dit 
coronajaar 2021 hebben aangesloten bij de bestaande activiteiten. Net als bij de ASS 
activiteiten zien wij graag dat deze doelgroep doorstroomt naar de reguliere activiteiten. 

 

 Jongeren Coaching (Huiswerkbegeleiding) 
Nadat wij ons bij de start van deze activiteit vooral hebben gericht op huiswerk- 
begeleiding, betreft dit inmiddels 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. 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. 

 
 
Hoe heeft deze activiteit zich in 2021 ontwikkeld? 

 In 2021 kregen 17 jongeren extra coaching bij (de planning van huiswerk), vragen over 
geld en andere ondersteuning. Ook hebben we vragen over het maken van huiswerk 
gekregen met name onder jongeren met een migratie achtergrond. Zij worden dan 
gekoppeld aan vrijwilligers en stagiaires met dezelfde achtergrond of geloofsovertuiging. 

 
 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. 
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Hoe heeft deze activiteit zich in 2021 ontwikkeld? 

 In 2021 hebben 759 jongvolwassenen in de leeftijd van 19 t/m 23 jaar aan de 
activiteiten deelgenomen. Helaas konden we door het coronavirus geen sportactiviteiten 
in de sportscholen organiseren. De inloopavonden in Blits zijn door 534 en in Chill-Out  
door 225 jongvolwassenen bezocht. Van de 5.881 door de jongerenwerkers op de 
hangplekken aangesproken jongeren was ca 15% ouder dan 18 jaar en betreft derhalve 
ongeveer 882 jongvolwassenen. 

 
8.  Slotwoord 
 
Ondanks het feit dat 2021 door het wereldwijd verspreide coronavirus opnieuw een 
uitzonderlijk jaar geworden zijn wij trots op onze bijdrage aan het jeugd- en jongerenwerk in 
de gemeente Nijkerk. We hopen met dit verslag een duidelijk inzicht te hebben gegeven van 
de activiteiten in het kader van het Jeugd- en Jongerenwerk in de gemeente Nijkerk 
 
Voor hen die zich nog nader willen verdiepen in de achtergrond van het jeugd- en jongeren- 
werk 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 en de contacten op de hangplekken in 2021 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 2021 uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. 
Allen doen dit onbezoldigd en op vrijwillige basis. Het bestuur heeft in het verslagjaar 2021 vier keer 

vergaderd en twee keer bestuurlijk overleg gehad met de verantwoordelijk wethouders van de 
gemeente Nijkerk. Ook was er incidenteel overleg met de Stichting De Stuw Hoevelaken (verhuurder 
Blits). De bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, 
Eem- en Flevoland.  

 

  De bestuursleden in 2021 

  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 in 2021 zeven beroepskrachten in dienst, te weten: een coördinator, vijf jongeren-

werkers en een administratief medewerkster. De beroepskrachten hebben een opleiding en functie als 
sociaal cultureel werker of als administratief medewerker en vallen onder de CAO Sociaal Werk. Het 

aantal beroepskrachten van de stichting bestond per 31 december 2021 uit 4,58 fulltime eenheden 
(fte). Hiervan was 0.4 fte tijdelijk als vervanger/waarnemer voor een langdurig zieke jongerenwerker.  

  
 De beroepskrachten in 2021 

  Functie   Naam     E-mailadres 

  Coördinator/jongerenwerker   Robert den Hartog     info@jongerenwerknijkerk.nl  

  Jongerenwerker Blits   Linda van Vliet     linda@jongerenwerknijkerk.nl  

  Jongerenwerker Chill-Out    Xander van Ruler     xander@jongerenwerknijkerk.nl  

  Ambulante jongerenwerker    (t/m 30-04-2021)   Lars Oostland     --/-- 

  Ambulante jongerenwerker    (01-05-2021)   Lydia Petersen     lydia@jongerenwerknijkerk.nl 

  Ambulante jongerenwerker       (langdurig ziek)   Jesse IJdo     jesse@jongerenwerknijklerk.nl  

  Ambulante jongerenwerker   Devin Simon     devin@jongerenwerknijkerk.nl  

  Administratief medewerkster  (t/m 31-01-2021)   Nelleke Onland     --/-- 

  Administratief medewerkster  (01-02-2021)   Cora Wulfsen    administratie@jongerenwerknijkerk.nl 

 
Vrijwilligers 
In 2021 hadden wij 12 vrijwilligers die zich in hun vrije tijd hebben ingezet voor het reilen en zeilen 
van de jeugd- en jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk. Samen met de jongeren-

werkers hebben zij inloopavonden, disco’s en feestjes verzorgd. Ook ondersteunden zij de 

beroepskrachten bij evenementen en projecten. Zonder de vrijwilligers zouden Blits en Chill-Out niet 
goed kunnen functioneren. Om hen in staat te stellen een goede bijdrage te leveren, organiseren de 

beroepskrachten ieder jaar een weekeinde voor deskundigheidsbevordering de Kadertrainingsdag 
(KTD). Naast oefening en spel is het een goede 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 2021 hadden wij 11 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 de activiteiten en de inloopmiddagen van de 
groepen 7 en 8 en bij de verschillende projecten en evenementen.  

 

mailto:info@jongerenwerknijkerk.nl
mailto:linda@jongerenwerknijkerk.nl
mailto:xander@jongerenwerknijkerk.nl
mailto:lydia@jongerenwerknijkerk.nl
mailto:jesse@jongerenwerknijklerk.nl
mailto:devin@jongerenwerknijkerk.nl
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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. 

 

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 Blits heeft de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk met de Stichting De Stuw in Hoevelaken een 

huurovereenkomst gesloten. Doordat de Gemeente Nijkerk een “Meerjarenbegroting-subsidie Jeugd- 
en Jongerenwerk Nijkerk 2022-2025” aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk heeft toegekend is de 

huurovereenkomst stilzwijgend verlengd tot 31 december 2025. De door de Gemeente Nijkerk 

gesubsidieerde activiteiten ten aanzien van Blits in Hoevelaken betreffen de kosten voor de huur, het 
beheer en de exploitatie.  

 

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 Chill-Out, heeft de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk met de Gemeente Nijkerk een huur- 

overeenkomst gesloten. Doordat de Gemeente Nijkerk een “Meerjarenbegrotingssubsidie Jeugd- en 
Jongerenwerk Nijkerk 2022-2025” aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk heeft toegekend is er op 

20 december 2021 een huurovereenkomst gesloten voor de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 
2025, waarbij de huurprijs is verdisconteerd in de begrotingssubsidie die de Stichting Jeugd- en 

Jongerenwerk van de Gemeente Nijkerk ontvangt. De door de Gemeente Nijkerk gesubsidieerde 

activiteiten ten aanzien van Chill-Out in Nijkerk betreffen de kosten voor de huur, het beheer en de 
exploitatie. 

 

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 
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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. 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 er 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 2021 
 

Blits Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totalen 

              

Inloopmiddag/avond 166 223 197 269 266 284 198 31 244 365 230 293 2.766 

aantal keer 20 24 30 24 25 25 19 3 27 24 19 18 258 

Gemiddeld 8,3 9,3 6,6 11,2 10,6 11,4 10,4 10,3 9,0 15,2 12,1 16,3 10,7 

              

Jeugdactiviteit 16 33 64 76 76 125 48 5 44 134 56 76 753 

aantal keer 3 5 5 9 11 8 3 1 5 6 5 7 68 

Gemiddeld 5,3 6,6 12,8 8,4 6,9 15,6 16,0 5,0 8,8 22,3 11,2 10,9 11,1 

              

Jongerenactiviteit - 49 54 53 25 41 0 6 34 40 11 39 352 

aantal keer - 3 13 6 4 3 0 1 3 3 1 3 40 

Gemiddeld - 16,3 4,2 8,8 6,3 13,7 0,0 6,0 11,3 13,3 11,0 13,0 8,8 

              

Verjaardagsfeestjes - - - 7 - 21 38 - - 44 26 - 136 

aantal keer - - - 1 - 1 2 - - 2 1 - 7 

Gemiddeld - - - 7,0 - 21,0 19,0 - - 22,0 26,0 - 19,4 

              

Fris café 30 18 42 46 33 41 8 - 34 11 13 24 300 

Aantal keer 4 3 4 5 3 3 1 - 4 1 3 3 34 

Gemiddeld 7,5 6,0 10,5 9,2 11,0 13,7 8,0 - 8,5 11,0 4,3 8,0 8,8 

              

Thema activiteit 18 4 9 5 7 27 16 - 8 8 11 14 127 

aantal keer 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 11 

gemiddeld 18,0 4,0 9,0 5,0 7,0 27,0 16,0 - 8,0 8,0 11,0 14,0 11,5 

              

Cursussen/Workshops - - - 10 - 42 - - - 9 27 - 88 

aantal keer - - - 2 - 4 - - - 1 4 - 11 

gemiddeld - - - 5,0 - 10,5 - - - 9,0 6,8 - 8,0 

              

Anders (speeldag etc) 1 1 7 8 5 5 2 - 8 6 9 6 58 

aantal keer 1 1 4 4 3 4 2 - 4 3 4 3 33 

gemiddeld 1,0 1,0 1,8 2,0 1,7 1,3 1,0 - 2,0 2,0 2,3 2,0 1,8 

              

Totaal Blits 231 328 373 474 412 586 310 42 372 617 383 452 4.580 

Hiervan 18+ 8 60 94 74 12 76 48 11 28 46 34 43 534 
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Bijlage 6. Aantallen bezoekers jeugd- en jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk in 2021 
 
Chill-Out Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totalen 

              

Inloopmiddag/avond 317 309 199 170 155 90 96 14 153 267 208 140 2.118 

aantal keer 25 23 27 33 23 23 17 2 31 28 28 19 23 

gemiddeld 12,7 13,4 7,4 5,2 6,7 3,9 5,6 7,0 4,9 9,5 7,4 7,4 13,4 

              

Jeugdactiviteit 28 49 47 28 18 15 0 0 27 32 8 16 268 

aantal keer 3 4 5 4 4 3 1 0 5 4 3 3 39 

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

              

Jongerenactiviteit 0 11 0 22 38 5 0 0 0 12 10 31 129 

aantal keer 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 3 11 

Gemiddeld 0,0 11,0 0,0 11,0 19,0 5,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10,0 10,3 11,7 

              

Verjaardagsfeestjes - - - - 21 - - - - - - - 21 

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

gemiddeld - - - - 21,0 - -   - - - 21,0 

              

Fris café  56 42 11 10 13 21 4 0 34 42 39 12 284 

Aantal keer 4 4 3 2 2 4 2 0 3 5 3 2 34 

Gemiddeld 14,0 10,5 3,7 5,0 6,5 5,3 2,0 0,0 11,3 8,4 13,0 6,0 8,4 

              

Thema activiteit 14 14 7 5 7 8 11 0 10 23 1 30 130 

aantal keer 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 11 

gemiddeld 14,0 14,0 7,0 5,0 7,0 8,0 11,0 0,0 10,0 23,0 1,0 30,0 11,8 

              

Cursussen/Workshops - - - - - - - - - - 23 7 30 

aantal keer - - - - - - - - - - 5 2 7 

gemiddeld - - - - - - - - - - 4,6 3,5 4,3 

              

Anders (speeldag etc.) 1 5 13 50 7 130 701 - 80 46 23 9 1.065 

Aantal keer 1 1 4 9 6 9 8 - 8 13 10 6 75 

gemiddeld 1,0 5,0 3,3 5,6 1,2 14,4 87,6 - 10,0 3,5 2,3 1,5 14,2 

              

Totaal Chill-Out 416 430 277 285 259 269 812 14 304 422 312 245 4.045 

Hiervan 18+ 6 10 8 24 12 11 30 1 28 25 60 10 225 
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Bijlage 7A. Aantallen bezoekers sport en spelactiviteiten in Nijkerkerveen in 2021 (10 t/m 18 jaar) 

 

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

woensdag              
Sport en spel - - - - - - - - 5 74 82 62 223 

aantal keer - - - - - - - - 1 5 4 3 13 

gemiddeld - - - - - - - - 5,0 14,8 20,5 20,7 17,2 

              

Totaal - - - - - - - - 5 74 82 62 223 

 

Bijlage 7B. Aantallen bezoekers sport en spelactiviteiten in Hoevelaken in 2021 (10 t/m 18 jaar) 
 

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

Dinsdag              
Sport en spel - - - - 14 75 56 - 53 42 48 40 328 

aantal keer - - - - 1 5 3 - 4 4 4 3 24 

gemiddeld - - - - 14,0 15,0 18,7 - 13,3 10,5 12,0 13,3 13,7 

              

Totaal - - - - 14 75 56 - 53 42 48 40 328 

 

Bijlage 7C. Aantallen bezoekers sport en spelactiviteiten in Nijkerk in 2021 (10 t/m 18 jaar) 
 

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

Vrijdag              
Sport en spel - - - - - - - - 16 38 70 64 188 

aantal keer - - - - - - - - 1 3 4 3 11 

gemiddeld - - - - - - - - 16,0 12,7 17,5 1,0 17,1 

              

Totaal - - - - - - - - 16 38 70 64 188 

 

Bijlage 8. Aantallen bezoekers hangplekken in de gemeente Nijkerk in 2021 
 

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

              

Bezoekers 230 217 502 571 423 1.220 316 144 581 499 656 422 5.881 

aantal keer 419 275 296 248 163 253 83 43 296 290 258 359 4014 

gemiddeld 0,5 0,8 1,6 2,3 2,6 4,8 3,8 3,3 1,9 1,7 2,5 1,1 1,5 
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Bijlage 9.   Overzicht inkoop, subsidies en donaties voor het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk in 2021.    
 
Op 18 december 2020 heeft de Gemeente Nijkerk met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk de “Overeenkomst Algemene voorziening  
jongerenwerk Gemeente Nijkerk 2021” gesloten. Op basis hiervan heeft de gemeente voor het uitvoeren van de activiteiten op het gebied van het 

jeugd- en jongerenwerk voor 2021 voor een bedrag ad € 305.658,= aan activiteiten bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk ingekocht. 

 
Extra ingekocht /speciale projecten*   
Daarnaast is in 2021 een bedrag ad € 45.940,= 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 
“Preventie Interventie 

Team Nijkerk 2021” 
 

€  23.160,= Dit betreft een bijdrage voor het leveren van werkzaamheden en activiteiten t.b.v. het “Preventie Interventie Team (PIT) 
gemeente Nijkerk 2021”, conform de op 8 december 2020 met de gemeente Nijkerk getekende overeenkomst. Op 07-12-
2021 hebben wij het totale bedrag ad € 23.160,00 (inclusief de twee Rots & Watertrainingen en twee oppascursussen) van 
de gemeente Nijkerk ontvangen. Het bedrag is besteed aan het Preventie Interventie Team”. 

Sportimpuls Amersfoort  
“JeugdJongeren  

Nijkerk 2020-2021” 

€    2.910,= Dit betreft een bijdrage voor het project “JeugdJongeren Nijkerk 2020-2021”, conform de op 1 juli 2020 met Sportimpuls 
BV te Amersfoort gesloten overeenkomst. Op 23-08-2021 hebben wij de gemaakte kosten voor de periode 01-09-2020 t/m 
31-08-2021, zijnde € 2.909,73 (afgerond € 2.910,00) van Sportimpuls ontvangen. Het bedrag is besteed aan de huur van 
de sporthallen, communicatie en flyers. 

Accountants PWC 
“What Matters 2021” 

€       750,=   Dit betreft een jaarlijkse donatie “What Matters” van het accountantskantoor PwC. Op 10 augustus 2021 hebben wij de 
donatie ad € 750,00 van PwC ontvangen. Dit bedrag wordt besteed in 2022.  

Gemeente Nijkerk 
“Young Nijkerk 2021” 

 
 

€    8.000,= Dit betreft een bijdrage voor het organiseren van vier “online–livestreams” en produceren van 10 filmpjes voor het project 
“Young Nijkerk”, conform de op 29 april 2021 door de gemeente Nijkerk aan de Stichting Jeugd en Jongerenwerk 
toegekende subsidie. Op 26-08-2021 hebben wij het toegekende subsidiebedrag € 8.000,00 als voorschot ontvangen. De 
werkzaamheden zijn op 19-10-2021 gereedgemeld en op 08-11-2021 heeft de Gemeente Nijkerk de subsidie definitief 
vastgesteld op € 8.000,00. Het bedrag is besteed aan het project Young Nijkerk. 

Lions Hoevelaken 
 “Asperge Actie 

Blits Hoevelaken” 
 

€    1.120,= Dit betreft een donatie in de vorm van een bijdrage ad € 1.118,94 (afgerond € 1.120,00) uit de opbrengst van de “Asperge 
Actie Blits Hoevelaken” van de Lions Hoevelaken. Op 07-04 en 26-05 2021 hebben wij een bijdrage ad  € 619,94 ontvangen 
voor de aanschaf van audiovisuele middelen (camera) en op 26-05-2021 een bijdrage ad € 499,00 voor de aanschaf van 
een nieuwe tafeltennistafel. 

Gemeente Nijkerk 
Opleiding Sportieve 
Recreatie, niveau 3 

 
 

€  10.000,= Dit betreft een bijdrage voor het organiseren en uitvoeren van de “Opleiding Sportieve Recreatie, niveau 3”, conform de op 
11 november 2021 door de Gemeente Nijkerk aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk toegekende subsidie. Op 12-11-
2021 hebben wij het toegekende subsidiebedrag € 10.000,00 als voorschot ontvangen. De uitvoering vindt plaats van 
december 2021 t/m juli 2022 en het definitieve bedrag wordt gebaseerd op het aantal geslaagde deelnemers. De volledige 
€ 10.000,00 is als voorschot op de begroting van 2022 gebracht, omdat alle kosten in 2022 worden gemaakt.. 

Extra inkomsten 2021 €  45.940,=   Speciale activiteiten/projecten. (Extra inkomsten 2021 € 35.190,= en overlopend naar 2022 € 10.750,=) 
 

Financiële verantwoording 
In de door de Registeraccountant AuditZ te Noordwijk geaccordeerde en getekende jaarrekening 2021 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 2021 
 

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

Resultaten van het jeugd- en jongerenwerk Nijkerk 
ten aanzien van de WMO beleidsdoelen in 2021 

 

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/ 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 “eigen kracht” laten ontdekken 
en inzetten. 
 
Jongeren binnen hun eigen wijk of buurt  
meer verbindingen laten aangaan en 
elkaar waarnodig ondersteunen. 
 
Jongeren, in samenwerking met gemeente 
en instellingen laten meedoen aan maat- 
schappelijke activiteiten. 

In 2021 zijn er in de jongerencentra vanwege het coronavirus 
een beperkt aantal workshops georganiseerd. Wel zijn alle 
hangplekken bezocht en door de goede contacten en overleg 
met de jongeren en omwonenden zijn er positieve resultaten 
bereikt.  
 
Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn in 2021 de 
buitenspeeldag en het 10e straatvoetbaltoernooi in een 
beperkte editie doorgegaan en zijn in de sporthallen een 
beperkt aantal sportactiviteiten georganiseerd.  

2. Op preventie gerichte 
ondersteuning van jeugd 
met problemen met het 
opgroeien en van ouders 
die problemen hebben 
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 
aan- bieden van stageplekken vanuit het 
jeugd- en jongerenwerk voor 
risicogroepen. 
 
Voorkomen van overgewicht bij jongeren 
door het stimuleren van deelname aan 
sportactiviteiten door inzet van het jeugd- 
en jongerenwerk. 
 
Als kern- en ketenpartner deelnemen aan 
activiteiten die ondersteuning bieden op 
het gebied van opgroeien en opvoeden 
van jongeren. 
 

In 2021 zijn er in Blits en Chill-Out, ondanks het coronavirus 
een aantal stageplekken/dagbesteding voor voortijdig school- 
verlaters geweest, waarbij de jongeren naar vervolgtrajecten 
worden begeleid.   
 
Ondanks de maatregelen tegen het coronavirus heeft het 
jeugd- en jongerenwerk deelname aan sport waar mogelijk en 
actief gestimuleerd en in de jongerencentra, sporthallen en op 
straat sportactiviteiten voor jongeren georganiseerd. 
 
Er is samengewerkt met de ketenpartners en 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 toegankelijk 
pakket aan informatie met als doel om de 

zelfredzaamheid van de jongeren te 
stimuleren. 
 
 

Elke maand is er een nieuwsbrief met het programma en de 
maatschappelijke thema’s gemaakt dat via de mail, pers en 

website is verspreidt.  
 
Tevens zijn de nodige folders, brochures en filmpjes gemaakt. 
In 2021 hebben we de volgende maatschappelijke thema’s  
bespreekbaar gemaakt, te weten: Voeding en beweging, 
Vriendschap en Relaties, Verkiezingen, Maand van het geld, 
lachgas, Soa’s , Dealen, Eenzaamheid, Verslaving, Vandalisme 
en Vuurwerk. 
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Prestatieveld Doelstelling van het prestatieveld Doelstelling vertaald naar het jeugd- 
jongerenwerk in gemeente Nijkerk 

  Resultaten van het jeugd- en jongerenwerk Nijkerk 
  ten aanzien van de WMO beleidsdoelen in 2020 
 

4. Ondersteunen van 
mantelzorgers evenals 
steun aan vrijwilligers 

Het op peil houden van het aantal 
vrijwilligers en het voorkomen van 
overbelasting en uitval bij 
mantelzorgers. 
 
In 2021 is het aantal vrijwilligers gelijk 
gebleven ten opzichte van 2020 
 
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 2021 waren er bij Chill-Out en Blits 12 vrijwilligers actief. 
Ten behoeve van de vrijwilligers/stagiaires is er in september 
2021 ten behoeve van de deskundigheidsbevordering een 
kadertrainingsdag georganiseerd. 
 
In 2021 hadden 11 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 een 
beperking, chronisch, 
psychisch en psycho- 
sociale problemen 

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 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 ten behoeve 
behouden/bevorderen 
van hun zelfstandig 
functioneren en/of maat- 
schappelijke 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 onderhouden met jongeren zonder een beperking is voor 
deze doelgroep de ontmoetingsactiviteit “Chill Crowd”. In 
BlitsXtra is een soortgelijke activiteit. Er wordt samengewerkt 
met de ouders en de doelgroep en zonodig vragen wij onder- 
steuning van Mee-Veluwe. 
 

7. Bieden maatschappelijk 
opvang geweldbestrij- 
ding in huiselijke kring 

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

Signaleren en doorverwijzen naar de 
instanties  
 
 
 

Signaleren en doorverwijzen naar instanties 
 

8. Bevorderen openbare 
geestelijke gezondheid- 
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 de 
instanties  
 
 
 

Signaleren en doorverwijzen naar instanties 
 

 


