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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

 

In de vergadering van 13 september 2018 is toegezegd om de raad te informeren over de aanpak voor de totstandkoming van 

een visie op het jongerenwerk in Midden-Groningen inclusief de discussie over het activiteitenbudget voor het 

jongerenwerk. In deze brief lichten we de punten toe. 

 

Het jongerenwerk wordt uitgevoerd vanuit Kwartier Zorg en Welzijn voor de oude gemeenten Hoogezand-Sappemeer en 

Menterwolde (4,37 fte) en vanuit de gemeente Midden-Groningen voor de oude gemeente Slochteren (0,89 fte). In totaal is 

er voor de gemeente Midden-Groningen 5,25 fte jongerenwerk.  

 

Het jongerenwerk is in 2018 nog verschillend uitgevoerd in de twee gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.  

In Hoogezand is hard gewerkt om het jongerencentrum te vernieuwen. Het imago was teveel dat het een plek was voor 

probleemjongeren. A-movement is een plek voor talentontwikkeling en ontmoeting geworden, waar o.a. diverse workshops 

worden georganiseerd. Het jongerenwerk heeft daarnaast ingezet op versterking van samenwerking met sociale teams, 

waarbij de jongerenwerkers zijn gekoppeld aan een vast sociaal team als aanspreekpunt. Ook de samenwerking met 

scholen, JB Noord en de OGGz-coördinator hebben verder vorm gekregen.  

In Slochteren is veel aandacht gegaan naar internationale uitwisselingen met als doel dat jongeren werken aan 

talentontwikkeling door van elkaar te leren en samen te kijken naar lokale, nationale en Europese vraagstukken. Ook het 

jongerenwerk in Slochteren heeft geïnvesteerd in het contact met het onderwijs. Zij zijn bijvoorbeeld in de pauzes 

aanwezig op de Rutger Kopland-school.  

Een aantal activiteiten heeft in 2018 al in gezamenlijkheid plaatsgevonden, zoals de ‘Do what you can show’ ter ere van de 

heropening van jongerencentrum A-movement.   

Menterwolde had de afgelopen jaren geen jongerenwerker beschikbaar. Kwartier Zorg en Welzijn heeft in 2018 lichte inzet 

gepleegd door aan te sluiten bij de vragen en wensen vanuit dit gebied. Voorbeelden hiervan zijn  de gesprekken die 

gevoerd zijn en worden rondom heropening van het jongerencentrum in Noordbroek en de gesprekken met jongeren in 
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Muntendam om te peilen wat de behoeften zijn. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de jongerenwerker van 

Slochteren. Een compleet overzicht van de activiteiten vindt u in de bijlagen.  

 

De pedagogische visie voor het jongerenwerk in Midden-Groningen is dat inzetten op talentontwikkeling, stimuleren om mee 

te doen in de maatschappij en aandacht hebben voor toekomstparticipatie jongeren helpt om zelfstandige bewoners in onze 

gemeente te worden. Het jongerenwerk heeft hierin een faciliterende rol. Jongeren die zelf een activiteit kunnen 

organiseren, krijgen de ruimte. Jongeren die ondersteuning nodig hebben voor het organiseren van activiteiten, maar ook 

voor het inrichten van hun toekomst, worden ondersteund door jongerenwerkers. Jongeren kunnen zelf het jongerenwerk 

benaderen, maar jongerenwerkers gaan zelf ook actief in gesprek met jongeren uit onze gemeente.   

 

Het jaar 2019 is een overgangsjaar voor de harmonisatie van het jongerenwerk. Er worden gesprekken gevoerd met de 

jongerenwerkers en hun teamleiders om vanuit de visie te komen tot een gezamenlijk werkplan met als doel te komen tot 

één jongerenwerk voor heel Midden-Groningen. De evaluatie van de sociale teams leidt ertoe dat het jongerenwerk binnen 

twee jaar zal vallen onder één werkgever, wat het proces zal vergemakkelijken.  

Het jongerenwerk gaat door met de ingezette koers, maar zal uitbreiden naar het gebied Menterwolde. Op dit moment 

worden er gesprekken gevoerd met jongeren in Muntendam en Zuidbroek om op te halen waar hun vraag ligt. Als de vraag 

helder is, zal het jongerenwerk dit samen met de jongeren oppakken.  

  

Over het budget voor het jongerenwerk inclusief het activiteitenbudget voor de Jongerenparticipatiegroep (JPG) zijn in 

overeenstemming met Kwartier Zorg en Welzijn goede afspraken gemaakt. Het budget voor de JPG is vastgesteld op €2000,- 

en is passend bij de activiteiten die vanuit de JPG worden georganiseerd. Mocht het budget toch ontoereikend zijn, kan de 

JPG beargumenteerd een aanvraag doen voor extra subsidie. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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