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Betreft: Ongevraagd advies Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk voor de aanbesteding Jongerenwerk Voorst 2021-

2024 

 
 
Geacht College, 
 
Het CMO heeft geen aanvraag voor advies ontvangen m.b.t. bovengenoemde notitie en pas na aankondiging van de 
RTG van 9 februari j.l. kennisgenomen van deze notitie. 
 
Wij hebben de notitie doorgenomen en enkele gesprekken gevoerd met stakeholders.  
Gezien het belang van uw beleidsvoornemens willen wij u op enkele punten alsnog adviseren. 
 
1. Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk: de plannen van de gemeente zijn de moeite waard en ambitieus. Het 
jongerenwerk uitbreiden met culturele en sportieve activiteiten juichen wij toe.  
     - Vraag is hoe de doelen zich verhouden tot de huidige situatie: een analyse daarvan ontbreekt. 
     - Vraag is ook op welke wijze de gemeente het toekomstige jongerenwerk wil organiseren. 
     - En wat zal de rol zijn van 'Younger at Heart' ? 
 
2. De CMO is van mening dat ‘Younger at Heart’ al gedurende lange tijd een belangrijke rol speelt bij het begeleiden van 
een in het algemeen moeilijk bereikbare groep jongeren. De omgangsvormen die daar gebruikelijk zijn vergen een 
geheel andere aanpak dan het algemene jongerenwerk. Achter de voordeur kunnen en durven komen en het 
vertrouwen hebben van de groep ’risicojongeren’ is bijzonder en kostbaar voor zowel de betreffende jongeren als voor 
de gemeenschap van Voorst.  
De CMO is van mening dat deze bijzondere vaardigheid van ‘Younger at Heart’ behouden moet blijven. 
Wellicht dat het onderbrengen in een andere rechtspersoon hierbij één van de bezwaren kan wegnemen. 
De CMO onderkent dat er een cultuurverschil bestaat tussen het speciale werk van ‘Younger at Heart’ en de 
gebruikelijke wijze van werken van gemeentelijke instanties. Wij roepen beide partijen op om de onderlinge 
communicatie te verbeteren, elkaar regelmatig op de hoogte te houden van de gekozen aanpak, de samenwerking met 
andere professionele instanties, de bereikte resultaten en wederzijds oog te hebben voor de verschillen in aanpak en 
verantwoordelijkheden. 
 
3. Voorgesteld wordt het algemene jongerenwerk (opnieuw) op te zetten met sportieve en culturele activiteiten, 
waarbij inzet en uitvoering wordt verwacht van dorpscontactpersonen, dorpsverenigingen en de vernieuwde 
organisatie van Mens en Welzijn. 
De CMO adviseert u in de plannen duidelijk aan te geven welke doelstellingen en welke verantwoordelijkheden bij 
welke instantie of groepering worden belegd.  
 
 
  Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 
Hoogachtend, 
Fred W. van der Vegte,      Harrie G. M. Mulder, 
Voorzitter       Secretaris 
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