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Leeswijzer 

Dit uitvoerings-

programma is een 

vertaling van onze visie op 

jongerenwerk naar de 

praktijk in Steenbergen. 

Het benoemt doelen, 

activiteiten, afspraken en 

resultaten voor de 

komende jaren. Pagina 3  

schetst kort de grote lijn 

van het programma. 

Vanaf pagina 4 vindt u de  

uitwerking per thema.  
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SAMENVATTING 

Waarom een uitvoeringsprogramma jongerenwerk 2019-2022? 
Dit uitvoeringsprogramma is een vertaling van het Beleidskader jeugd- en jongerenwerk 2019-2022 

naar de praktijk in Steenbergen. Het koppelt de thema’s uit bovengenoemd beleidskader aan 

doelen en resultaten voor het jeugd- en jongerenwerk. Het biedt houvast in de gesprekken met 

onze partners als het gaat om de inzet en uitvoering van het jongerenwerk.  

Het uitvoeringsprogramma zet doelen, afspraken, activiteiten en resultaten uit in de tijd, zodat 

we tussentijds kunnen monitoren of het jongerenwerk in onze gemeente nog steeds  bijdraagt 

aan het welzijn van jongeren zoals we dat beogen en indien nodig kunnen bijsturen.  

Het Beleidskader jeugd- en jongerenwerk 2019-2022 bouwt verder op een viertal kaders die eerder 

zijn vastgesteld door gemeente Steenbergen
1
 en kent raakvlakken met de domeinen 

leefbaarheid, onderwijs, sport, werk & inkomen, jeugd(zorg) en veiligheid.  

Het uitvoeringsprogramma dat voor u ligt is op dezelfde manier verbonden aan deze domeinen. 

Wat zijn de thema’s in dit uitvoeringsprogramma? 
Het  Beleidskader jeugd- en jongerenwerk 2019-2022 benoemt een vijftal thema’s, die nader 

uitgewerkt worden in dit uitvoeringsprogramma: 

1. Domein overstijgend verbinden 

2. Versterken van de rollen van jongerenwerkers 

3. Stimuleren van signaleren 

4. Participatie van jongeren vergroten 

5. Duurzaam ontwikkelen 

Deze thema’s dragen enerzijds bij aan prettig, gezond en veilig opgroeien in Steenbergen en 

kunnen anderzijds geborgd worden in de vindplaats- en kerngerichte werkwijze die we in 

Steenbergen nastreven. Bovenal geven de thema’s richting aan de ról van het jongerenwerk in 

onze gemeente: signalerend, coachend en verbindend. 

Monitoren en sturen 
Jongerenwerkers van Steenbergen staan – volgens afspraken vanuit de Kwaliteitsimpuls 

welzijnswerk Steenbergen– vanaf 2019 onder functionele aansturing van WijZijn Traverse. Deze 

organisatie is daarmee opdrachtnemer van het jongerenwerk in Steenbergen. Dit 

uitvoeringsprogramma is dan ook grotendeels bedoeld om invulling en sturing te geven aan die 

opdracht voor WijZijn Traverse. Het uitvoeringsprogramma kent echter ook een aantal 

randvoorwaardelijke zaken, waarvoor de regie bij gemeente zelf ligt. Denk hierbij aan (regionale) 

samenwerkingsafspraken, privacywetgeving of afstemming in de ambtelijke organisatie. 

Om sturing te geven aan de voortgang van dit uitvoeringsprogramma: 

 Hebben we ieder kwartaal accountoverleg met WijZijn Traverse. Het uitvoerings-

programma komt minimaal twee keer per jaar op de agenda van dit accountoverleg. 

 Brengen we jaarlijks de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang van het 

uitvoeringsprogramma, in de vorm van een raadsmededeling 

 Informeren en adviseren we het college en de raad/raadswerkgroep Sociaal Domein 

tussentijds op afwijkingen of risico’s in het uitvoeringsprogramma.  

                                                
1 Beleidskader jeugd- en jongerenwerk 2019-2022, pag. 3; 2019. 
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1. Domeinoverstijgend verbinden 
We gebruiken de komende jaren om overlegtafels verder te formaliseren 

en te optimaliseren. 

 

Doel:  

Sneller en beter oplossing voor een (jongeren)vraagstuk door verbeteren afstemming en 

samenwerking en realiseren van eenduidige route van handelen. 

Activiteiten  Op de korte termijn: versterken 23- overleg met discipline 

‘procesregisseur Zorg&Veiligheidshuis’ en adviseur openbare 

veiligheid van gemeente. 

 Analyse van diverse overlegtafels in Steenbergen en de regio, op 

gebied van jeugd, zorg en veiligheid, ten behoeve van betere 

aansluiting op elkaar  

 Analyse van de huidige samenwerkingsafspraken en onderliggende 

privacydocumenten voor deze overlegtafels. 

 Integraal advies t.a.v. inrichting van en deelname aan overlegtafels, 

inclusief opmaat naar afspraken over gegevens delen. 

Resultaat  2019:  

1. Een versterkt 23- overleg: de juiste mensen zitten aan tafel. 

 2020:  

2. Een analyse + integraal advies aan college t.a.v. de 

randvoorwaarden voor deelname aan en informatie-

uitwisseling in de diverse overlegtafels in de regio op gebied 

van zorg, jeugd en veiligheid (Q1). 

1. Afspraken over deelname van lokale professionals aan 

overlegtafels. Er is in ieder geval één integrale overlegtafel 

jeugd voor Steenbergen. 

2. Iedere overlegtafel kent een eenduidig ‘waarom’/doel, iedere 

deelnemer kent zijn of haar mandaat, rol, taak en 

verantwoordelijkheden.  

3. Overlegtafels in/over Steenbergen sluiten op elkaar aan. 

 2021: 

1. Afspraken over deelname aan overlegtafels zijn geborgd in 

samenwerkingsafspraken / convenanten, inclusief 

privacyafspraken. 

Tijdspad Zie hier boven. 

Verantwoordelijke Beleidsadviseur onderwijs & jeugd  

Budget Budgetneutraal. 

Ambtelijke uren van beleidsadviseurs onderwijs & jeugd, coördinator CJG, 

afdeling juridische zaken en functionaris gegevensbescherming (FG). 

 

2. Versterken van de rollen van jongerenwerkers 
Verbeteren van de afspraken en competenties die daarvoor nodig zijn. 

 

Doel:  

Duidelijke rolomschrijving van en opdracht aan het jongerenwerk. Rolneming van het 

jongerenwerk past binnen de visie en afspraken van gemeente Steenbergen.  

Activiteiten  Werkbezoek bij andere jongerenwerk organisaties 

 Analyse huidige rol- en taakbeschrijving jongerenwerk 
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Resultaat Duidelijkheid over mandaat, rol, taak en verantwoordelijkheden van het 

jongerenwerk, voor zowel de jongerenwerkers zelf als partners in de 

samenwerking en in kernen. 

Tijdspad 2019 

Verantwoordelijke Manager WijZijn Traverse i.s.m. manager Welzijn & Zorg + beleidsadviseurs 

jeugd in gemeente Steenbergen 

Budget Competenties: Persoonlijk opleidingsbudget jongerenwerkers 

Afspraken ten aanzien van rollen: budgetneutraal 

 

3. Stimuleren van signaleren 
(Verder) integreren van het jongerenwerk in het sociaal wijkteam. 

Doel:   

Een breder netwerk van ogen en oren in de wijken door de krachten te bundelen in het 

sociaal wijkteam. 

Activiteiten  Alle activiteiten zoals genoemd in de Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk 

Steenbergen 2018 en het jaarplan WijZijn Traverse Steenbergen 

2019 

Resultaat  Het sociaal team is duidelijk zichtbaar als één van de partners in het 

voorliggend veld en heeft een zichtbare rol in het bundelen van 

signalen van, voor en over jongeren. Signalen worden tijdig gedeeld 

met netwerkpartners. 

Tijdspad  Doorlopend 

Verantwoordelijke  Jongerenwerkers + manager WijZijn Traverse 

Budget Budgetneutraal c.q. onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk en de 

uitrol van sociale wijkteams 

 

4. Participatie van jongeren vergroten 
Vormgeven van jongerenparticipatie vanuit de natuurlijke omgeving van 

jongeren. Het jongerenwerk krijgt nadrukkelijk de opdracht om de 

komende jaren te onderzoeken welke initiatieven zich hier goed voor 

lenen en deze te stimuleren en te faciliteren. 

 

Doel:   

Prettig opgroeien in Steenbergen door het vergroten van de betrokkenheid van jongeren 

bij de leefbaarheid in hun wijk of gemeente 

Afspraken  Jongerenwerk faciliteert minimaal twee keer per jaar een activiteit 

die door jongeren zelf is geïnitieerd. Hierbij is aandacht voor 

voldoende spreiding van activiteiten over de verschillende kernen. 

 Jongerenwerk faciliteert op verzoek van gemeente een stuk 

beleidsvoorbereiding op thema’s als Toekomstvisie, Leefbaarheid en 

Armoede, door hierin de brug naar jonge gesprekspartners te slaan. 

 Jongerenwerk/WijZijn Traverse geeft in de jaarlijkse inhoudelijke 

verantwoording aan welke initiatieven door en voor jongeren in de 

wijken zijn ontwikkeld. 

Activiteiten  Nader vorm te geven door WijZijn Traverse in nadrukkelijke 

afstemming met gemeente. 

Resultaat  Minimaal twee ‘participatiemomenten’ van jongeren per jaar in één 

of meerdere kernen 
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 Duurzame betrokkenheid van jongeren doordat één of meerdere 

initiatieven word(t)(en) voortgezet. 

 Het ondersteunen van jongeren initiatieven wordt structureel 

ingebed in het jaarplan sociale wijkteams/jongerenwerk 

Tijdspad  Doorlopend 

Verantwoordelijke  Jongerenwerkers + manager WijZijn Traverse 

Budget  Activiteitenbudget jongerenwerk. Uit dit budget worden alle 

activiteitenkosten voor het jongerenwerk betaald (dus ook klein 

werkbudget jeugdhonk, benzinegeld jongerenbus, etc.). De manager 

van WijZijnTraverse dient een aanvraag voor middelen in op basis 

van een jaarplan met begroting. Over de ingediende begroting vindt 

overleg plaats tussen de manager van WijZijn Traverse en de 

teammanager Welzijn & Zorg van gemeente Steenbergen.  

 

5. Duurzaam ontwikkelen 
Gebruik van de Jongerenbus als mobiel ontmoetingspunt voor jongeren in 

het kader van kerngericht werken. Het ontwikkelen van een visie op 

maatschappelijk vastgoed waarin ook het accommodatiegericht 

jongerenwerk (jeugdhonk) wordt meegenomen. 

 

Doel:  

Duurzame invulling voor de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk; passend bij de 

visies van de diverse opgaven in Steenbergen. 

Afspraken  Aanwezigheid jongerenbus in de kernen en de daarbij behorende 

activiteiten worden via sociale media bekend gemaakt en up tot date 

gehouden. 

 De huidige jongerenactiviteiten in het jeugdhonk aan de Wipstraat te 

Steenbergen worden voortgezet.  

 Toekomstige  activiteiten in het kader van accommodatiegericht 

jongerenwerk vinden alleen plaats mits ze passen binnen de visie op 

maatschappelijk  vastgoed. 

 Visie maatschappelijk vastgoed neemt accommodatiegericht 

jongerenwerk (jeugdhonk) mee perspectief. 

Activiteiten  WijZijn Traverse: nader in te vullen door WijZijnTraverse zelf 

 Gemeente: ontwikkelen visie maatschappelijk vastgoed 

Resultaat  De Jongerenbus is in de kernen een zichtbaar en herkenbaar 

ontmoetingspunt voor jongeren. 

 Visie maatschappelijk vastgoed (eerste half jaar 2020) geeft richting 

aan de toekomst van het jeugdhonk 

Tijdspad  Visie maatschappelijk vastgoed: 2020 

 Activiteiten WijZijn Traverse: doorlopend 

Verantwoordelijke  Inzet Jongerenbus en kerngericht werken: jongerenwerkers + 

manager WijZijn Traverse 

 Visie vastgoed: gemeente Steenbergen 

Budget  Zie opmerkingen onder punt 4. 

 


