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Betreft jongerenwerk en de bewonersondernemingen/wijkcentra

Geachte heer Verbruggen,
De gemeente Alkmaar wil het jongerenwerk in Alkmaar anders inrichten. Het hoofdonderwerp daarbij is
het nieuw leven inblazen van het ambulante/outreachende jongerenwerk op stadsniveau. De voorzitters
van de wijkcentra in Alkmaar, die nu verantwoordelijk zijn voor het wijkgerichte jongerenwerk, hebben
tweemaal overlegd met u over uw voornemens. Dat was nodig omdat wij laat zijn betrokken bij het
ontwikkelen van het beleid terzake. In deze brief geven de voorzitters die wijkgericht jongerenwerk “in
huis hebben” hun mening over de rol en positie van de wijkcentra in het nieuwe bestel.

Wijkgericht jongerenwerk
Het wijkgericht jongerenwerk is sinds 2014 ondergebracht bij wijkcentra. De voordelen daarvan zijn het
directe contact op wijkniveau tussen jongerenwerk en sociaal-cultureel werk, de korte lijnen met bestuur
en management, met de ouders van jongeren en met de vele in de wijk werkzame organisaties. De lokale
kracht wordt daardoor optimaal gebruikt. Deze voordelen worden alom erkend. De conclusie is dat de
wijkjongerenwerker een ander type jongerenwerker is dan de outreachende stedelijke werker.

Ontwikkeling en preventie (de 0e lijn)
Wijkgericht jongerenwerk is gericht op talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en het bespreken
van voor jongeren belangrijke thema’s, variërend van individuele socialisatie tot respect voor ieder,
discriminatie, de omgang tussen jongens en meisjes, mentale weerbaarheid, de thuissituatie, de
schoolsituatie, vrienden, situaties voortkomend uit groepsvorming, afhandeling kleine misstappen,
voorbereiding op werk en inkomen etc. Wijkgericht jongerenwerk vindt plaats in en vanuit huiskamers
en via werken in de wijk. In de afgelopen 6 maanden coronacrisis is het belang van het ook buiten
werken weer aangetoond. Belangrijke contacten: de ouders van de jongeren, de school, Centrum voor
Jeugd en Gezin, de wijkagent, het Veiligheidshuis, bewonerscommissies, woningcorporaties,
leerplichtambtenaar en regelmatig contact met collega’s in andere wijken.

Continuïteit
Jongerenwerk op wijkniveau drijft grotendeels op het vertrouwen tussen de jongerenwerker, de
jongeren en hun ouders. Het belang van continuïteit van wijkgericht jongerenwerk kunnen wij niet

genoeg benadrukken. Uitgebreide kennis van de wijk en de band met jongeren en hun ouders is cruciaal
voor wat je met de jongeren kunt bereiken (preventie/nulde lijn).

Zeggenschap
Wij zijn, gezien het bovenstaande, tegen centralisatie van het jongerenwerk en menen dat de
zeggenschap over aansturing van het wijkgerichte jongerenwerk in de wijk moet liggen, bij de besturen
van de bewonersondernemingen/wijkcentra. Wel zijn wij blij met de plannen voor outreachend
jongerenwerk op stadsniveau. Dat hebben wij al een aantal jaren gemist. De aansturing daarvan ligt bij
de gemeente.

Samenwerking en communicatie
Het wijkgericht en stadsgericht jongerenwerk staat niet los van elkaar. De wijkjongerenwerker kent vaak
de jongere die op stadsniveau in beeld komt. Het kan ook zijn dat vanuit de wijk jongeren worden
aangemeld bij het outreachend stadsteam. Ook de ouders zijn vaak bekend bij de wijkjongerenwerker.
Goede samenwerking en communicatie moet dan ook de verbinding vormen tussen de beide
werksoorten. Bewonersondernemingen /wijk- en buurtcentra) spraken zich uit voor een meer verticale
ketenbenadering. Hierin is samenwerking begrepen.
Ook op andere punten kan de kwaliteit van het werk verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van het
afleggen van verantwoording. Wij vinden het op ons pad liggen daaraan mee te werken. Goede
initiatieven en afspraken daarover én over de afstemming van de programmering van het wijkgericht
jongerenwerk en het stadsgericht jongerenwerk, omarmen wij.
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H. Petit namens bewonersonderneming Mare Nostrum
W. van Douwen namens Wijkcentrum De Rekere 2.0
W. Van Hal namens Buurthuis De Wachter
N. Speets namens Buurthuis Oud Overdie
M. Van Hooff namens Wijkcentrum De Oever
P. Verweel namens Wijkcentrum De Rietschoot

Met hartelijke groet
Namens hierboven genoemde bewonersondernemingen/wijkcentra

H. Petit,
Voorzitter Vzo

NB In verband met het feit dat dit onderwerp spoedig zal worden behandeld in de betreffende
raadscommissie(s) en vervolgens in de gemeenteraad, hebben wij deze brief in afschrift- per e-mailverzonden aan de raadsfracties van de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen.

