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Voorwoord 
 

Wij hebben de Beemster leren kennen als een prachtige omgeving. Wijds, groen, vriendelijke tieners, 
jongeren en ouders. De aanpak voor het jongerenwerk in de Beemster is gebaseerd op de 
beleidsdoelen zoals die door de gemeente zijn verwoord. Vraaggericht, aansluitend bij de ideeën, 
wensen en mogelijkheden van de jongeren zelf. De relatie van de jongeren met hun maatschappelijke 
en fysieke omgeving is daarin een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat we proberen alle 
jongeren in hun eigen omgeving te bereiken en daarom niet vanuit één kern proberen jongeren te 
benaderen. Het jongerenwerk in de Beemster vraagt om flexibiliteit van de werker. Hij is daar waar het 
nodig is, zoekt de juiste personen en partijen bij elkaar en onderneemt actie. Hij zet in op een 
duurzame en goede relatie met de tieners, jongeren, bewoners en betrokken partijen.  

 

Clup Welzijn 
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Opdracht van de Gemeente Beemster 
 
Vaststellen plan van aanpak conform de gemaakte afspraak in de subsidieovereenkomst van 20 maart 
2012. 

De opdracht aan Clup Welzijn is ontwikkeld door gesprekken met Saskia de Vries, beleidsmedewerker 
begin mei. Hierin is als belangrijkste richting voor de inzet van het jongerenwerk aangegeven dat: 

• Jongeren stimuleren en ondersteunen om zelf het gesprek tussen de jongeren en 
bewoners/partijen te laten starten over het gebruik van de openbare ruimte.  

• In te zetten op het versterken van verbanden in de buurt door jonge tieners (onder andere in 
groep 8) te laten participeren in de buurt door middel van buurtactiviteiten. 
 

Doelen/resultaten:  
1. Bevorderen van de sociale cohesie waardoor gevoelens van overlast bij buurtbewoners zullen 

afnemen. 
2. Tieners en jongeren krijgen de mogelijkheid te participeren in het opzetten en uitvoeren van 

activiteiten voor hun eigen doelgroep. 

Opdrachteisen  
Wat is onze (begrensde) verantwoordelijkheid? 

- Behoefte onderzoek 12-24 jaar. Er wordt enerzijds ingezet op de jonge tieners door contact te 
leggen met deze groep wanneer zij nog op het basisonderwijs zitten. Daarnaast wordt contact 
gelegd met oudere tieners en jongeren in de gemeente, ook via de kinderraad (achterban) en 
contacten via partners (politie, cjg) vrijwilligers en bewoners. 

- Kennismaking samenwerkingspartners. 
- Inzet van 10 uur per week 
- 1 ontmoetingsavond per week: In afstemming met de beleidsambtenaren is besloten om 

(voorlopig) nog niet te starten met een ontmoetingsavond maar in te zetten op de vragen die 
ontstaan op buurtniveau. Juist niet in zetten op 1 locatie, maar daar werken waar de vraag 
gesignaleerd wordt.  

- Randvoorwaarden checken:  
o Binnen de subsidie is rekening gehouden met de uitgaven voor activiteiten, pr ed.  

Na goedkeuring door Gemeenteraad 9 oktober 2012: 

- Uitvoering van het te ontwikkelen programma. 
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De doelgroep 
Naar aanleiding van het onderzoek dat de laatste maanden heeft plaatsgevonden herkennen wij drie 
doelgroepen in de Beemster. Elke doelgroep heeft zijn eigen kenmerken en vraagt een eigen aanpak. 

Jonge tieners 10-12 jaar: Deze jonge tieners zitten nog op de basisschool waar ze in beeld zijn, 
evenals hun ouders. Deze doelgroep is volop in beweging. Er is relatief veel aanbod bijvoorbeeld via 
de brede school activiteiten.  
 
Tieners 12-15: Deze tieners gaan naar het voortgezet onderwijs buiten de gemeente Beemster, maar 
komen wel samen na school op pleintjes. Voor deze doelgroep zijn, naast het aanbod van 
sportverenigingen, weinig ‘georganiseerde’ activiteiten. Deze doelgroep is niet goed in zicht bij de 
partners (politie, gemeente, CJG). Terwijl deze doelgroep eerder wel werd betrokken bij bijvoorbeeld 
de brede school activiteiten. Deze doelgroep vraagt om een aanpak waarbij zij zelf activiteiten kunnen 
organiseren, met ondersteuning van vrijwilligers of een beroepskracht. Tieners willen en kunnen zelf 
verantwoordelijkheid dragen, dit daagt ze uit om nieuwe vaardigheden te leren en zich te verbinden 
met hun omgeving. De consumptieve activiteiten worden minder, het worden hun ‘eigen’ activiteiten. 
Ook hebben zij vragen over ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, zoals bij het schoolplein bij de 
Bloeiende Perelaar in Zuidoost Beemster. 

Jongeren 16-24: over deze leeftijdscategorie komen meldingen binnen vanuit verschillende hoeken, 
politie, gemeente, bewoners en scholen. Er worden op sommige locaties signalen afgegeven van 
jongerenoverlast. Er zijn diverse vormen van overlast te onderscheiden; geluidsoverlast, vervuiling, 
vernieling, bedreigende overlast wat het onveiligheidsgevoel bij omwonenden vergroot.  
Het jongerenwerk richt zich vooral op die situaties waarbij het gesprek tussen omwonenden en andere 
partijen kan leiden tot verbetering van de sociale cohesie in de buurt. De grootste groep jongeren 
bestaat uit jongeren die wel iets willen, maar niet weten hoe. Ze geven aan behoefte aan 
ondersteuning te hebben. De prioriteit gaat uit naar deze doelgroep. Er is in kaart gebracht waar 
jongeren zich bevinden in de Beemster naar leeftijd, groepsgrootte, wensen van de jongeren. Van een 
aantal jongeren zijn contactgegevens genoteerd. Dit blijft een document wat continue wordt 
bijgewerkt. 
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Informatie over wensen en signalen van jongeren in de Beemster 
 

De gemeente Beemster telt 8.717 inwoners. Binnen de gemeente Beemster liggen de dorpen 
Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster, evenals de buurtschappen 
Halfweg en Klaterbuurt. Hieronder wordt per kern een schets gegeven van de bevindingen over 
jongeren uit de Beemster.  

 

Middenbeemster 
Locatie: Gemeentehuis en omgeving  
Deze jongeren geven aan een overdekte hangplek te missen, een dakje zou al voldoende zijn. Ze 
geven aan dat bijvoorbeeld bij het handbalveld een geschikte locatie zou kunnen zijn. De groep wordt, 
buiten de parkeerplaats voor het gemeentehuis, op andere plekken vaak weggestuurd, zoals bij De 
Blauwe Morgenster. Prullenbakken op de parkeerplaats van het gemeentehuis worden door de 
jongeren gebruikt maar niet vaak genoeg geleegd en er zijn er niet voldoende aanwezig. Sommige 
jongeren kennen enige teleurstelling over ervaringen met de politie en de gemeente in het verleden. 
 

Locatie: Deen supermarkt in Middenbeemster 
Jongeren geven aan dat ze ondanks dat ze op het voortgezet onderwijs buiten de gemeente zitten, ze 
veel na schooltijd in Middenbeemster doorbrengen. Ze zijn sportief ingesteld (voetbal, basketbal). Ze 
missen een echte eigen plek. Deze jongeren hebben ervaringen met het weggestuurd worden of 
aangesproken worden op bepaalde plekken, zoals bij De Blauwe Morgenster. Ze geven aan BeeJee 
niet te missen. 
 

Zuidoostbeemster 
Locatie: De Bloeiende Perelaar. 
Bij het schoolplein van de Bloeiende Perelaar is met jongeren gesproken over het gebruik van het 
schoolplein. Zij voetballen regelmatig op het schoolplein, wonen in de buurt en zijn teleurgesteld in het 
feit dat er ‘maar’ tot 20.00 uur mag worden gevoetbald. Volgens eigen zeggen wordt het schoolplein 
netjes gebruikt. Ze worden vaak weggestuurd. Volgens deze jongeren wordt het veld door meerdere 
groepen gebruikt, vooral ’s nachts komen er andere jongeren die met auto’s, muziek en glaswerk voor 
overlast zorgen. De regels (gebruik tot 20.00 uur) zijn volgens deze jongeren opgesteld als gevolg van 
overlastmeldingen die de andere groepen die vooral ’s nachts komen hebben veroorzaakt. De 
jongeren hebben het beeld dat er slechts een paar bewoners hebben gezorgd voor het inzetten van 
deze maatregel. 
 

Locatie: Buurthuis Zuidoost Beemster: 
In het wijkcentrum van de Zuidoostbeemster hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de 
zeer betrokken vrijwilliger om te kijken of en waar ondersteuning nodig is. Ook is er een activiteit 
opgezet en uitgevoerd met de kinderen uit groep 8 van de Bloeiende Perelaar. Kinderen hebben 
middels een voorbereidingsgroep zelf een programma opgesteld, een taakverdeling gemaakt en 
uitgevoerd. De organisatoren waren zeer tevreden over het door hun zelf behaalde resultaat en zijn 
enthousiast over het organiseren, verantwoordelijkheid dragen.  
 

Noordbeemster  
De Noordbeemster is ten opzichte van de andere kernen zeer klein. Er zijn weinig woningen ten 
opzichte van het aantal vierkante meters. De openbare ruimte is beperkt, behalve het schoolplein van 
basisschool de Bonte Klaver. Er zijn zorgen bij de tieners over de situatie in de Noordbeemster (bron: 
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Kinderraad). Nu de Bonte Klaver sluit, voorzien de tieners dat zij hun speel/ontmoetingsplek verliezen. 
Een plek waar zij, naar eigen zeggen buiten spelen, gebruik maken van de faciliteiten van de school 
(toilet ed.). Zij vinden dat zij hun enige plek kwijtraken voor kinderen en jongeren wanneer de school 
sluit. Wellicht kan er onderzocht worden of bewoners afspraken kunnen maken met de gemeente, 
maar ook met de gebruikers van het plein, om van bepaalde faciliteiten nog wel gebruik te kunnen 
maken.  

Tijdens de Kinderraad is contact gelegd met Stichting Dorpsraad Noord Beemster. Eventuele 
bemiddeling kan worden gestart wanneer dit gewenst is.  

 

Westbeemster 
Er komen uit de kleine kern Westbeemster geen concrete signalen van tieners of jongeren. Het 
aandeel tieners en jongeren in deze kern is kleiner. Een start kan worden gemaakt met het aanbod 
van een activiteit met de school. Er worden geen signalen van overlast waargenomen door de 
partners, maar ook niet door bewoners.  
 

Uit E-MOVO scholierenonderzoek  
Onder 164 personen, 70-75% van de totale tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs 
woonachtig in de Beemster. (juli 2012): 
 
Woonomgeving, vrije tijd: 
Van de scholieren uit Beemster vindt 34% dat er in de buurt voldoende leuke dingen voor 
jongeren georganiseerd worden, 51% vindt van niet en 15% weet het niet. Voor de regio 
zijn de cijfers respectievelijk 31%, 58% en 13%. 
Aan de scholieren is ook gevraagd welke plekken zij missen in hun eigen buurt. Bijna de helft van de 
scholieren mist niets (46%), maar 54% mist een plek om samen te kunnen zijn met anderen. Meest 
genoemd in Beemster zijn: een jeugdhonk, pleintjes, en hangplekken. 
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Samenwerking met scholen en het netwerk 
 

Scholen 
Het jongerenwerk van Clup heeft zich in een vroeg stadium gepresenteerd aan de aanwezige 
directeuren van de scholen in de Beemster. Vervolgens is er een aanbod aan de scholen gedaan voor 
een project om kinderen (groep 8) te laten participeren, organiseren in de wijk. Uit deze projecten 
worden tieners gezocht die zich willen inzetten bij het opzetten van activiteiten. Door snel te beginnen 
met contact leggen in deze groep, kan dit contact worden voortgezet nu zij naar het voortgezet 
onderwijs gaan; het contact gaat dan niet verloren.  

 

Politie 
Er is meerdere malen contact geweest met de wijkagent. Ook is er samen met de wijkagent een 
schouw geweest langs ‘bekende’ plekken in de Beemster.  
De politie krijgt over het algemeen weinig meldingen, terwijl er wel aanleidingen zijn. De indruk is dat 
buren vooral veel zelf en met elkaar oplossen en niet snel contact zoeken met de politie. Dit is op zich 
gunstig, het is alleen lastig om een beeld te vormen van de problematiek die er is.  
Het is wenselijk informatie over jongeren uit te wisselen ten behoeve van het werk. Waar vinden we 
jongeren, wat leeft er onder jongeren in de Beemster. Politie kan een rol spelen in de doorverwijzing 
naar het jongerenwerk en andersom kan een jongerenwerker in de gaten houden hoe groepen zich 
ontwikkelen en kan een band opbouwen met de jongeren. Er is een basis gelegd om in de toekomst 
een afstemmingsoverleg te ontwikkelen. 

 

Afstemmingsoverleg 
In situaties, vooral overlastsituaties, is het belangrijk dat voordat er acties worden ondernomen richting 
jongeren en andere buurtbewoners, er overleg is met bepaalde partijen. Zo kan de situatie worden 
ingeschat en taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld om tot afstemming te komen. Er kan in 
samenwerking met de wijkagent, de veiligheidsambtenaar, APV ambtenaar, beleidsambtenaar en de 
jongerenwerker een structureel afstemmingsoverleg worden opgezet. Er wordt afgestemd met de 
partners hoe om te gaan met het handhavingsbeleid t.o.v. plekken waar deze jongeren elkaar 
ontmoeten en welke verdere acties gewenst zijn. 

 

Kinderraad 
Via de Kinderraad en de jeugdraad kan het jongerenwerk contacten leggen, vragen uitzetten naar de 
jonge tieners in de Beemster. Zij hebben vooral praktische vragen: het organiseren van een feest, een 
sporttoernooi. Daarnaast zijn er veel vragen die betrekking hebben op fysieke wensen: een halfpipe, 
voetbalkooi en dergelijke. Bij de organisatie van ontmoetingsactiviteiten kan het jongerenwerk een 
ondersteunende rol bieden. Bij de uitvoering worden vrijwilligers en ouders betrokken. 
 

Vrijwilligers 
Er is voor de zomerperiode een aantal malen samengewerkt met Monique van Boven, vrijwilliger in 
Buurthuis Zuidoostbeemster. Zie boven, in de kern Zuidoostbeemster.  
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Damian Slinger, Jeugdraad/ contactpersoon jongeren voor de wijkagent. Meerdere malen is er contact 
geweest tussen de jongerenwerkers en Damian. Helaas geeft hij zelf aan nu geen tijd te hebben om 
actief aan de slag te gaan.  

Centrum voor jeugd en gezin (CJG) 
Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met Leida Prins, coördinator van het CJG in de 
Beemster. Uit de gesprekken blijkt dat beide organisaties dezelfde doelgroep hebben als speerpunt 
voor de komende tijd. Op dit moment is de doelgroep bij het CJG nog niet voldoende in het zicht, met 
uitzondering van enkele gevallen die te maken krijgen met hulpverlening. Vanuit het CJG wordt er een 
concreet aanbod gedaan voor de leerlingen van groep 8 met als thema “weerbaarheid”. In de 
toekomst kan er worden gekeken naar het gezamenlijk opzetten en bereiken van de oudere 
doelgroep.  
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Aanpak jongerenwerk nieuwe stijl in de Beemster 

Conclusies onderzoek 
In de Beemster zijn voor het jongerenwerk 10 (contact)uren beschikbaar per week. Dit vraagt om een 
aanpak waarin keuzes worden gemaakt voor de te realiseren prestaties. Er zijn diverse activiteiten te 
benoemen, waarbij verschillende methodieken, begeleiding en uitvoering nodig zijn. Uit het onderzoek 
in de Beemster blijkt dat er een tweeledige aanpak gewenst is: 

- Ten eerste om de jongeren elkaar te laten ontmoeten in de openbare ruimte in goede 
afstemming met de buurt. Dit ter preventie van overlast of juist als aanpak van overlast.  

- Ten tweede vragen vooral jongere jongeren en tieners om activiteiten waarbij zij zelf 
verantwoordelijkheid krijgen. Op deze manier kunnen zij hun talenten ontplooien en zich 
inzetten binnen hun gemeente met en voor hun leeftijdsgenoten.  

 

Buurt en vraaggericht 
Het is zaak voor de jongerenwerker om de jongeren actief te stimuleren zelf het gesprek aan te gaan 
met bewoners en betrokken partijen. Er wordt gewerkt naar een situatie waarin jongeren zelf 
verantwoordelijkheid voelen voor de openbare ruimte, maar ook voor de sfeer in de buurt.  
Clup zet zich in om het jongerenwerk te laten plaatsvinden daar waar de vraag van de jongeren of de 
buurt zich bevind; het zogeheten ambulante jongerenwerk. De ervaring toont aan dat de jongeren uit 
de verschillende kernen niet snel zullen reizen van de ene naar de andere kern om elkaar te 
ontmoeten.  

Deze opzet wijkt af van de vorige aanpak, waarbij er werd gewerkt vanuit één locatie; tiener- en 
jongerencentrum BeeJee. 

 

Activiteiten  
De jongerenwerker stimuleert en ondersteunt tieners en jongeren hun vragen  zichtbaar te krijgen als 
vertrekpunt voor een te ontwikkelen aanbod. Geen kant-en-klaar pakket, maar een programma dat 
voortkomt uit de wensen van de doelgroep, door de bijdrage en verantwoordelijkheid van de 
doelgroep zelf. De meeste activiteiten van het jongerenwerk vinden plaats in de vrijetijdssfeer (dus na 
schooltijd) en zijn gericht op ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, participeren, gezelligheid, hobby 
en recreatie. Verder dienen de activiteiten bij te dragen aan de vorming en ontplooiing van persoonlijk 
en maatschappelijk functioneren van tieners en jongeren in het algemeen. Vrijwilligers, 
buurtbewoners, ouders en stagiaires kunnen hier in een bijdrage leveren. Met dit vraaggericht werken 
wordt niet alleen de concrete vraag van de jongere bedoeld. Ook de vraag achter de vraag wordt 
gezien en ook daar wordt (in nauwe samenwerking met partners) een aanbod op ontwikkeld. 
Jongerenwerkers pikken signalen op tijdens het contact met jongeren op straat en tijdens andere 
activiteiten. Deze ‘achterliggende’ vragen komen ook uit de signalen uit het netwerk van 
samenwerkingspartners en opdrachtgever maar ook door landelijke trends/signalen. Wanneer er 
signalen zijn verwijst het jongerenwerk door naar andere professionele instellingen. 

 

Voorlichting en preventie 
Voorlichting en preventieve activiteiten worden opgezet vanuit de signalen van de doelgroep en het 
netwerk. Veel jongeren experimenteren in deze leeftijdsfase met genotmiddelen en hebben vragen of 
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problemen op andere vlakken. Er zal worden samengewerkt met de expertise van bijvoorbeeld een 
preventiewerker om een passend aanbod te ontwikkelen. Samen met de jongeren en de 
jongerenwerker zullen voorlichtingsavonden op een creatieve, gezellige, informatieve en interactieve 
manier worden vormgegeven. De inhoud is afhankelijk van de vraag. Maar in grote lijnen gaat het 
meestal om de effecten en risico's van middelen, eigen gebruik, grenzen stellen en groepsdruk. In 
sommige (individuele) gevallen is meer aandacht wenselijk, waarbij doorverwijzing het doel is.  
 

Werkwijze  
Bij elke inzet van het jongerenwerk in de opstartfase wordt aan jongeren gevraagd wat ze willen en 
wat er nodig is om dat te bereiken. Samen met de jongerenwerker wordt een plan opgezet voor de 
activiteit of het plan in de buurt. In principe wordt vooraf een beginpunt en eindpunt (evaluatie) 
bepaald. Tijdens de evaluatie worden keuzes gemaakt: jongeren gaan zelfstandig verder, de activiteit 
stopt of wordt voortgezet met een nieuw plan voor de toekomst. Er wordt gestreefd naar een opzet 
waarbij de jongeren zelfstandig of eventueel met ondersteuning van volwassen vrijwilligers een 
activiteit kunnen uitvoeren. De jongerenwerker houdt overzicht, coacht, ondersteunt en houdt 
evaluatie/voortgang gesprekken, maar is niet per sé aanwezig tijdens de uitvoering. Op deze manier 
zit de jongerenwerker niet ‘vast’ in activiteiten, en kan hij betrokken blijven bij het opzetten en 
begeleiden van meerdere activiteiten, en kan er een gevarieerd aanbod ontstaan in de verschillende 
kernen. 

 

Maatschappelijke stages (MAS) 
Na de zomervakantie worden door Clup Welzijn 2 workshops georganiseerd waarin organisaties 
kennis kunnen maken met de MAS en te kijken wat voor MAS plaatsen zij zelf kunnen creëren in de 
Beemster. De jongerenwerkers van Clup Welzijn hebben in Purmerend al ervaring opgedaan met het 
creëren van stageplaatsen en begeleiden van jongeren tijdens hun stage. Het jongerenwerk wordt dan 
ook als vanzelfsprekend aanbieder van stageplaatsen. Jongeren uit de Beemster kunnen hun 
Maatschappelijke stage in de Beemster voldoen en zo bijdragen aan het (buurt-) onderzoek, of bij de 
uitvoering van activiteiten.  
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Bijlagen 

Achtergrondinformatie van de doelgroep; de cijfers 
 
Omvang jongerenpopulatie Beemster 

Cijfers via Gemeente Beemster: 

Leeftijd M V Totaal 

10 64 60 124 

12 58 75 133 

13 60 47 107 

14 53 58 111 

10 - 14 290 297 587 

15 79 46 125 

16 69 77 146 

17 40 59 99 

18 61 51 112 

19 65 55 120 

15 - 19 314 288 602 

20 49 48 97 

21 40 45 85 

22 42 37 79 

23 46 53 99 

24 41 34 75 

20 - 24 218 217 435 

 

Verdeling bevolking Beemster over de dorpskernen 

Woonkern Postcodegebied  Mannen  Vrouwen  Totaal  

Zuidoost Beemster postcode 1461 1345 1444 2789 

Midden Beemster postcode 1462 2312 2238 4550 

Noord Beemster postcode 1463 310 284 594 

West Beemster postcode 1464 393 391 784 

Totaal  4360 4357 8717 

 
 

 


