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Inleiding 
Voor je ligt de methodiekbeschrijving van Youth Organizing (YO), één van de werkwijzen 
van het professionele jongerenwerk.  
Wat is Youth Organizing in het jongerenwerk?  
Youth Organizing is een specifieke methodiek van het jongerenwerk die jongeren uitnodigt, 
activeert, motiveert en ondersteunt om zelfstandig initiatieven te nemen, vorm te geven, uit 
te voeren en te onderhouden. Het is ook wel bekend als het versterken van het 
zelforganiserend vermogen van jongeren. Kenmerkend voor Youth Organizing is dat het 
jongeren uitnodigt om initiatief te nemen, regie te hebben over en verantwoordelijkheid te 
dragen voor initiatieven, en ten slotte te zorgen voor de praktische realisatie ervan. Hoewel 
de term Youth Organizing voor velen onbekend is, zijn vergelijkbare aanpakken overal in de 
jongerenwerkpraktijk te vinden. Diverse organisaties maken gebruik van eenzelfde 
werkwijze om het zelforganiserend vermogen van jongeren te vergroten. Initiatieven van 
jongeren lopen uiteen van het maken van radioprogramma’s, het organiseren van een 
voetbaltoernooi of buurtfeest tot het verzorgen van een ontbijt voor ouderen. 
 
Waarom een methodiekbeschrijving? 
Met deze beschrijving zit de methodiek van het Youth Organizing niet alleen meer in de 
hoofden van jongerenwerkers. Er staat praktisch en met onderzoek onderbouwd op papier 
wat het alledaags uitvoeren van Youth Organizing inhoudt en hoe de jongerenwerker 
daarbinnen handelt in het contact met jongeren. Het lectoraat Youth Spot heeft hiervoor 
praktijkgericht onderzoek1 uitgevoerd in samenwerking met studenten en docenten van de 
Hogeschool van Amsterdam en ervaren jongerenwerkers van de organisaties Combiwel, 
Dock, IJsterk, Welsaen en Click F1.2  
De methodiekbeschrijving is gemaakt voor jongerenwerkers die Youth Organizing uitvoeren 
en studenten die leren voor het vak jongerenwerk en voor andere sociaal-agogische 
beroepen gericht op jongeren. Het is een praktische leidraad voor het uitvoeren van Youth 
Organizing in het jongerenwerk. Aan bod komt:  
Deel 1: welke positie Youth Organizing inneemt in het jongerenwerk 
Deel 2: hoe je met een inhoudelijk kader richting geeft aan de uitvoering van Youth 
Organizing 
Deel 3: welke organisatorische zaken er geregeld moeten worden. 
Deel 4: welke methodische stappen en principes aandacht vragen tijdens de uitvoering 
Deel 5: hoe Youth Organizing kan worden aangestuurd. 
 
In de methodiekbeschrijving staan tips, voorbeelden en aandachtspunten. Aan het einde van 
deel 2 tot en met 4 staan opdrachten. De bedoeling is dat de tips, voorbeelden, 
aandachtspunten en opdrachten helpen om Youth Organizing in de praktijk toe te passen. 
Aan het einde van de methodiekbeschrijving (pagina 46) zijn in een schema kort alle 
aspecten van de methodiek Youth Organizing samengevat, zodat je in één oogopslag kunt 
zijn wat de methodiek behelst. Ook vind je daar (zie pagina 42) een lijst met lastige 
begrippen.  
 
 
 

                                                           
1 Awad, S., Metz, J., Koops, K., & Sonneveld, J. & (2017). Onderzoek naar Youth Organizing als specifieke 
methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk. Portfolio Jongerenwerk aflevering 4. Amsterdam: Hogeschool 
van Amsterdam 
2 Bijlage 1 geeft inzicht in hoe en in samenwerking met wie deze methodiekbeschrijving over Youth Organizing 
tot stand is gekomen. 
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DEEL 1  POSITIE VAN YOUTH ORGANIZING 
Youth Organizing is een specifieke methodiek van het professionele jongerenwerk. Eén van 
de kernwaarden van het jongerenwerk is dat het gericht is op de ontwikkeling van jongeren. 
Dit houdt in dat jongerenwerkers bij de uitvoering van hun werk aandacht hebben voor de – 
brede, positieve en langdurige- ontwikkeling van jongeren. Jong-zijn is een aparte 
levensfase waarin jongeren de kans moeten krijgen om datgene te leren dat nodig is om 
later als volwassene goed te kunnen functioneren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youth Organizing richt zich op het versterken van het zelforganiserend vermogen van 
jongeren. Jongeren leren, door zelf initiatieven te organiseren, verantwoordelijkheid te 
nemen voor zichzelf en hun omgeving. Youth Organizing richt zich vooral op jongeren in 
kwetsbare posities, omdat deze jongeren minder gelegenheid en middelen hebben om 
verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en hun omgeving (Metz, 2013). Doordat 
jongeren de gelegenheid krijgen om initiatieven te organiseren, ontwikkelen zij autonomie, 
nieuwe vaardigheden, zelfvertrouwen, en het gevoel iets te kunnen betekenen voor zichzelf 
en anderen.  
Youth Organizing heeft vijf kenmerken. Dit zijn: 1) jongeren hebben de regie. Jongeren 
bepalen zelf welke initiatieven zij organiseren en uitvoeren; 2) Jongeren bepalen het 
onderwerp. Jongeren bepalen ook zelf waar de initiatieven over gaan; 3) Jongerenwerker 
ondersteunt jongeren naar behoefte. Dat jongeren bij Youth Organizing de leiding hebben 
en het onderwerp bepalen, betekent niet dat de jongerenwerker geen rol heeft binnen Youth 
Organizing. Waar nodig motiveren en ondersteunen jongerenwerkers jongeren bij het 
zelfstandig opzetten en uitvoeren van initiatieven; 4) Jongeren zorgen voor de praktische 
realisatie. Bij Youth Organizing hebben jongeren niet alleen de leiding en bepalen zij het 
onderwerp, maar zij zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project; en 5) 
Jongeren werken samen. Bij Youth Organizing leren jongeren verantwoordelijkheid te 
dragen voor zichzelf en elkaar. Door samen te werken zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het eindresultaat. Daarvoor is het van belang dat jongeren samenwerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongerenwerk 

Het jongerenwerk is een basisvoorziening in het derde milieu (buiten gezin, school en werk) 
primair voor jongeren uit de lagere sociaaleconomische klasse en kwetsbare jongeren. 
Vertrekpunt vormt de leefwereld van de jongeren. Inzet van het jongerenwerk is de 
volwaardige deelname van jongeren aan de samenleving. De precieze inhoud en 
doelgroepen van het jongerenwerk bewegen mee met maatschappelijke ontwikkelingen en 
trends in de behoeften en leefsituaties van jongeren (Metz, 2011a). 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor alle 
facetten van de zorg voor en ondersteuning van jongeren in hun gemeente. Inzet van de 
stelselherziening in het sociale domein is meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten 
van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van jongeren en hun ouders. Verwacht wordt dat 
mensen ondersteuningsvragen zelf en/of samen met hun familie en netwerk oplossen, en 
pas wanneer dat niet lukt, gebruik maken van collectieve voorzieningen. Voor het 
jongerenwerk betekent dit dat zij in het merendeel van de gemeenten de opdracht hebben 
om jongeren het jongerenwerk zelf te laten organiseren. Youth Organizing sluit hierbij aan in 
de zin dat het jongeren leert om zelf initiatieven te nemen, initiatieven vorm te geven, uit te 
voeren en te onderhouden.  
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Hieronder staat in een schema uitgewerkt hoe de methodiekbeschrijving Youth Organizing is 
opgebouwd. De vier onderdelen: inhoudelijk kader (deel 2), organisatie (deel 3), uitvoering 
(deel 4) en aansturing (deel 5) worden achtereenvolgens uitgewerkt. 
 
Methodiek Youth Organizing 
Deel 1. Positie 
Achtergrond en kern van Youth Organizing  
Deel 2. Inhoudelijk kader (wie, wat, waar, waarom, waartoe?) 
Aanleiding 
Wat is de aanleiding 
om Youth 
Organizing uit te 
voeren?  

Doelgroep  
Op wie richt Youth 
Organizing zich? 

Doelen  
Wat wil het 
jongerenwerk met 
Youth Organizing 
bereiken? 

Pedagogische 
opdracht 
Hoe wilt het 
jongerenwerk met 
Youth Organizing 
bijdragen aan de 
opvoeding van 
jongeren 
(pedagogische 
opdracht)? 

Deel 3. Organisatie 
- Locatie 
- Middelen 
- Veiligheid 
- Samenwerking  

Deel 4. Uitvoering (inclusief het handelen van de jongerenwerker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel 5. Aansturing 

- Samenstelling teams 
- Management 
- Samenwerking met andere organisaties 
- Deskundigheidsbevordering 

 

 
Youth Organizing Methodische stappen            

1. Werven 
2. Screenen 
3. Idee ontwikkelen 
4. Plan maken 
5. Plan uitvoeren 
6. Evaluatie 

Methodische principes 

1. Inspelen op 
interesses 

2. Praktische hulp 
3. Peer-support 
4. Leren door doen 
5. Positieve emoties 
6. Belonen 
7. 1-op-1 contact 
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DEEL 2  INHOUDELIJK KADER 
Het inhoudelijk kader geeft richting aan de uitvoering van Youth Organizing. In dit kader 
wordt antwoord gegeven op de vragen: 
 

- Voor welke behoefte of welk probleem wordt Youth Organizing ingezet? (aanleiding) 
- Op wie is Youth Organizing gericht? (doelgroep) 
- Wat wil je met Youth Organizing bereiken? (doelen) 
- Hoe wil je met Youth Organizing bijdragen aan de opvoeding van jongeren 

(pedagogische opdracht)? 
 
In dit deel van de methodiekbeschrijving beschrijven we de vier onderdelen van het 
inhoudelijk kader op hoofdlijnen. Hoe het inhoudelijk kader er precies uit komt te zien hangt 
af van de specifieke situatie waarin jij aan de slag gaat met een groep jongeren.  
 
Methodiek Youth Organizing 
Deel 2. Inhoudelijk kader (wie, wat, waar, waarom, waartoe?) 
Aanleiding 
Wat is de aanleiding 
om Youth 
Organizing uit te 
voeren?  

Doelgroep  
Op wie richt Youth 
Organizing zich? 

Doelen  
Wat wil het 
jongerenwerk met 
Youth Organizing 
bereiken? 

Pedagogische 
opdracht 
Hoe wilt het 
jongerenwerk met 
Youth Organizing 
bijdragen aan de 
opvoeding van 
jongeren 
(pedagogische 
opdracht)? 

 

2.1 Wat is de aanleiding om Youth Organizing uit te voeren (Aanleiding)? 
Er zijn verschillende aanleidingen om Youth Organizing uit te voeren in het Jongerenwerk. 
Hieronder worden enkele voorbeelden van situaties waarin jongeren zich bevinden 
geschetst die aanleiding geven voor Youth Organizing: 
 

1. Een groep jongeren voetbalt regelmatig op het voetbalpleintje. De jongerenwerker 
ziet dat ze hier vrij goed in zijn en er veel plezier aan beleven. Ook komen veel 
andere jongeren uit de buurt kijken. De jongeren vragen zich af waarom er nooit een 
voetbaltoernooi wordt georganiseerd op het voetbalpleintje. De jongerenwerker laat 
hen weten dat als ze daar behoefte aan hebben dat zij dat zelf kunnen organiseren 
en dat hij hen daarin graag wilt begeleiden. De jongeren geven aan dat hen dat leuk 
lijkt. Samen ontwikkelen ze het idee verder uit en stellen ze een plan op om een 
voetbaltoernooi voor jongeren in de buurt te organiseren.  

2. Een jongerenwerker merkt dat de meiden in het jongerencentrum de laatste tijd zich 
veel bezig houden met de vervelende situatie rondom de gevluchte Rohingya’s in 
Bangladesh. Via onder andere Social Media zien zij regelmatig filmpjes voorbij 
komen die de moeilijke omstandigheden daar laten zien. De jongerenwerker 
signaleert dat dit veel indruk op hen maakt en gaat er met hen over in gesprek. 
Tijdens het gesprek kunnen de meiden hun gevoelens over de situatie uiten. Tevens 
geven zij aan dat zij graag iets zouden willen doen om de mensen daar te kunnen 
helpen, maar dat ze eigenlijk niet weten wat zij zouden kunnen doen. De 
jongerenwerker geeft aan dat zij dat goed begrijpt en biedt de meiden aan dat zij hen 
wel wil begeleiden door hen te leren, hoe zij zelf dingen kunnen organiseren. De 
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eerste stap die de meidenwerker voorstelt is dat de meiden met elkaar gaan 
brainstormen over wat zij zouden kunnen en willen doen. Al snel komen de meiden 
met het idee om een foodevent in de buurt te organiseren. De opbrengsten hiervan 
willen zij graag doneren aan een stichting die zich vrijwillig inzet voor burgers in 
Myanmar die slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld.  

3. Tijdens zijn ambulante rondes komt een jongerenwerker een aantal jongeren tegen 
die op straat soms voor overlast zorgen door in portiekjes te hangen. In de portiekjes 
spelen zij muziek af via hun telefoons en praten ze over van alles en nog wat. De 
jongerenwerker merkt dat muziek een belangrijk onderdeel vormt van hun leefwereld. 
De jongeren geven aan dat ze het liefst naar rapmuziek en R&B luisteren en dat ze 
bijna niet zonder kunnen. De jongerenwerker speelt hierop in en vraagt hen of ze 
andere jongeren in het jongerencentrum ook kennis willen laten maken met deze 
muziek. De jongeren geven hierbij aan dat ze het leuk zouden vinden om een 
muziekshow te organiseren waarin zij hun favoriete muziek laten horen. Samen 
spelen zij verschillende liedjes af voor de luisteraars van de radioshow.  

4. De gemeente geeft als target aan het jongerenwerk om 50% van de activiteiten te 
laten initiëren en organiseren door de jongeren. De jongerenwerkers pakken dit op 
door jongeren te vragen wat zij willen doen, hen dit zelf te laten organiseren en 
uitvoeren, en hen alleen te adviseren en bij te sturen indien nodig. 

 
 
 2.2 Op wie is Youth Organizing gericht? (Doelgroep) 
Het is belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen op welke jongeren Youth Organizing 
zich richt. Een doelgroep formulering maakt het mogelijk om tijdens evaluaties te toetsen of 
je de beoogde groep jongeren bereikt. Indien dit niet zo blijkt te zijn, is het belangrijk om te 
achterhalen waarom je de doelgroep niet bereikt en wat je eventueel kunt doen om de 
doelgroep wel te bereiken. Ook kan het zijn dat de formulering van de doelgroep niet klopt, 
en dat deze moet worden bijgesteld. Daarnaast wil je weten of je daadwerkelijk kunt bieden 
wat nodig is bij de doelgroep waar je je op richt.  
 
Youth Organizing richt zich op jongeren tussen de 10 en 23 jaar die zich in de maatschappij 
in een kwetsbare positie bevinden. Jongens en meisjes zijn welkom, evenals jongeren van 
verschillende culturele achtergronden en verschillende opleidingsniveaus. Youth Organizing 
richt zich vaak op jongeren uit de buurt van het jongerenwerkcentrum. In de 
doelgroepformulering geef je aan op welke doelgroep je je precies richt afhankelijk van: 
 

- Leeftijd 
In de doelgroepformulering geef je een leeftijdscategorie aan om aan te kunnen 
sluiten bij de behoeftes en leefwereld van de jongeren. Vaak wordt onderscheid 
gemaakt tussen een jongere doelgroep van 10 tot en met 14 jaar, jongeren tussen 15 
en 17 jaar en 18 jaar en ouder.  

 
 Voorbeeld: Youth Organizing richt zich op jongeren tussen de 10 en 14 jaar. 
 

- Geslacht 
Als je je vanwege een specifieke behoefte of vraagstuk alleen richt op jongens of 
meisjes, geef je dit aan in de doelgroepformulering.  
 
Voorbeeld: Youth Organizing richt zich op meisjes tussen de 10 en 14 jaar. 
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- Buurt 
Als je je richt op jongeren in een bepaalde buurt of gebied, vaak in de omgeving van 
het jongerenwerkcentrum, geef je dit aan in de doelgroep formulering.  
 
Voorbeeld: Youth Organizing richt zich op meisjes tussen de 10 en 14 jaar uit de 
Vogelbuurt. 
 

- Behoeftes of problemen 
Youth Organizing richt zich op jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden in 
de maatschappij. Deze jongeren hebben vaak specifieke behoeftes of problemen. 
Het is belangrijk om deze behoeftes of problemen helder te formuleren omdat dit 
vraagt om een aanpak die hierbij aansluit.  
 
Voorbeeld: Youth Organizing richt zich op meisjes tussen de 10 en 14 jaar uit de 
Vogelbuurt die slachtoffer zijn van sexting en te maken hebben met een laag 
zelfbeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Wat wil je met Youth Organizing bereiken? (Doel) 
Het formuleren van doelen geeft inzicht in wat je met Youth Organizing wilt bereiken. Ook 
kun je naderhand vaststellen of je het gewenste resultaat hebt bereikt. Uit onderzoek naar 
doelen en resultaten van Youth Organizing blijkt dat er aanwijzingen zijn dat Youth 
Organizing bijdraagt aan vier algemene doelen: binding aan de samenleving, vergroten van 
de verantwoordelijkheid, vorming en ontmoeting (Awad et al., 2017). 
1) Binding aan de samenleving.  
Via Youth Organizing stimuleren jongerenwerkers jongeren om actief mee te doen in het 
jongerenwerk of in hun buurt. Hiermee beogen jongerenwerkers dat jongeren een stem 
krijgen in de samenleving, meer toekomstperspectief krijgen en meer van betekenis zijn in 
hun buurt.  
2) Vergroten van de verantwoordelijkheid 
Door jongeren te stimuleren om initiatieven te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren, 
leren jongeren verantwoordelijkheid te dragen. Door initiatieven te organiseren en uit te 
voeren die ten goede komen aan anderen zoals het organiseren van een buurtbarbeque of 
het houden van een schoonmaakactie in de wijk leren jongeren ook verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun omgeving. 
3) Vorming 
Doordat jongeren leren om zelf initiatief te nemen, te organiseren en hun plannen uit te 
voeren, krijgen zij mogelijkheden om diverse vaardigheden te verwerven, kennis op te doen 
en om hun talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 

Onderzoek naar  Youth Organizing laat zien dat deelnemers vaak schoolgaande 
jongeren zijn. Drie kwart van hen is meisje. Jongeren van 16 en 17 jaar 
participeren nauwelijks, en ook jongeren boven de 21 jaar nemen minder deel 
aan Youth Organizing dan andere jongeren. Jongeren met een mbo niveau 1 of 
2 opleiding participeren niet. Het is onduidelijk of dit te maken heeft met de 
toegankelijkheid van het jongerenwerk of dat Youth Organizing voor deze 
jongeren  te hoog gegrepen dan wel te veel gevraagd is of niet past bij de 
levensfase van 16 en 17-jarigen. 
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4) Ontmoeting 
Door uit te maken van een Youth Organizing groep kunnen jongeren ‘gelijken’ ontmoeten 
waar ze ervaringen over zaken van jong zijn en volwassen worden mee kunnen uitwisselen. 
Door initiatieven te organiseren voor andere groepen zoals ouderen in de wijk of kleine 
kinderen, ontmoeten jongeren ook mensen met een andere achtergrond (bijvoorbeeld qua 
leeftijd of culturele achtergrond). Hierdoor ontwikkelen de jongeren meer begrip voor 
mensen met andere achtergronden en zien zij hoe zij zelf staan ten opzichte van anderen.  
 
  

2.4 Hoe wil je met Youth Organizing bijdragen aan de opvoeding van 
jongeren? (Pedagogische opdracht) 
 
Bij Youth Organizing in het jongerenwerk richt je je op jongeren in de leeftijdsgroep 10 tot en 
met 23 jaar en heb je dus te maken met een doelgroep die zich bevindt in de overgang van 
kind naar volwassenheid. Jongerenwerkers hebben naast ouders of verzorgers en leraren 
op school een rol in het opvoeden van jongeren. De rol van Youth Organizing in het 
opvoeden van jongeren wordt ook wel de pedagogische opdracht genoemd. Het is 
belangrijk om je bewust te zijn van deze pedagogische rol. Dit houdt onder andere in dat je 
jezelf af moet vragen wat jij jongeren wilt / kunt leren en welke stijl van begeleiden bij jou 
past en aansluit bij de behoeften van jongeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Terwijl ze media maken, werken de jongeren aan 
verschillende vaardigheden zoals: projectmatig werken, 
leidinggeven, samenwerken, argumenteren en zakelijk 
communiceren. Daarnaast werken ze ook aan hun 
houding, uitstraling, voor jezelf opkomen, je inleven in 
anderen, luisteren, jezelf presenteren etc.’ 
(jongerenwerker) 
 

Aandacht voor de pedagogische opdracht 

De pedagogische opdracht van het jongerenwerk heeft de afgelopen tien jaar meer 
aandacht gekregen. Aanleiding voor die aandacht is het inzicht dat kinderen en jongeren 
onvoldoende gelegenheid krijgen om te leren wat wel of niet kan, wat wel of niet belangrijk 
is en daardoor op oudere leeftijd vastlopen in de samenleving (Hermanns, 2007). Het 
tekort schieten van de opvoeding van kinderen en jongeren is een reden om expliciet de 
aandacht te vestigen op pedagogische processen. Micha de Winter (2011) pleit voor het 
investeren in de publieke opvoeding (pedagogische civil society) omdat daar vanuit 
kinderen en jongeren veel behoefte aan is, terwijl daar in de hedendaagse samenleving 
weinig aandacht voor is. Het jongerenwerk is eind negentiende eeuw ontstaan om de 
leemte in de pedagogische begeleiding van jongeren in het publieke domein in te vullen 
(Metz, 2011). De hedendaagse pedagogische opdracht van het jongerenwerk bestaat uit 
een combinatie van emancipatie met disciplinering (Metz, 2013). Het gaat erom dat 
jongeren zichzelf kunnen ontdekken en leren zich te verhouden tot de ander en de 
samenleving als geheel. 
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Pedagogisch concept 
Het pedagogisch concept beschrijft de visie op de rol van Youth Organizing in het opvoeden 
van jongeren. Het pedagogisch concept van Youth Organizing heeft drie uitgangspunten: 
 
1) Zelforganisatie 
Het eerste uitgangspunt van het pedagogische concept van Youth Organizing is 
zelforganisatie. Met zelforganisatie bedoelen wij dat jongeren het initiatief nemen, regie 
hebben over de activiteit en verantwoordelijk zijn voor de praktische realisatie ervan. Dit 
betekent dat jongeren zelf hun programma realiseren, binnen de context van het 
jongerenwerk. Het jongerenwerk biedt de omstandigheden en faciliteiten waarbinnen 
jongeren zelf kunnen (leren) organiseren. Doordat jongeren van initiatief tot uitvoering 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de activiteit, versterken zij hun zelforganiserend 
vermogen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

2) Democratische vorming 
Het tweede uitgangspunt van het pedagogische concept van Youth Organizing is 
democratische vorming. Onder democratische vorming verstaan wij dat jongeren de 
normen, waarden, houdingen en vaardigheden verwerven die nodig zijn om zelf, op een 
gelijkwaardige en inclusieve manier, met anderen te kunnen samenwerken en samenleven. 
Democratische vorming maakt het mogelijk dat jongeren werkelijk gezamenlijk invulling 
geven aan 
zelforganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren met verschillende achtergronden 
samenwerken en alle deelnemende jongeren zowel zeggenschap hebben in het project als 
een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project.  
 
3) Kritisch bewustzijn 
Het derde uitgangspunt van het pedagogische concept van Youth Organizing is het 
ontwikkelen van een kritisch bewustzijn. Hieronder verstaan wij dat jongeren zich bewust 
worden van de context waarin zij leven en iets willen organiseren, doorzien wat nodig is om 
te kunnen organiseren en ten slotte over de vaardigheden beschikken om uitvoering te 
kunnen geven aan de zelforganisatie. Het verschil met democratische vorming is dat kritisch 
bewustzijn het specifieke vermogen van een individuele jongere betreft om zelfstandig te 
doorzien wat verhoudingen zijn, te reflecteren over (on)mogelijkheden, te realiseren welke 
vaardigheden daarvoor nodig zijn en ten slotte de gelegenheid te zoeken om de benodigde 
vaardigheden te verwerven. 
 
Pedagogisch klimaat 
Het pedagogische klimaat betreft de inrichting van de sociale omgeving binnen Youth 
Organizing. Net als bij een fysieke omgeving geldt dat ook een sociale omgeving bewust 
vormgegeven kan worden. De wijze waarop de sociale omgeving is ingericht, beïnvloedt 

‘De groep zodanig begeleiden dat je niet teveel stuurt maar 
eigenlijk alleen bijstuurt. Dus je hebt niet de regie in handen 
maar op het moment dat zij een verkeerde beslissing 
maken dat je hen er dan op aan kunt spreken, en 
aansturen. Je wilt hen een ervaring rijker maken waarin ze 
dingen leren. En op het moment dat je zelf teveel stuurt 
dan leren ze er niet zoveel van.’ (jongerenwerker) 
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zowel de persoonlijke ontwikkeling als de socialisatie van jongeren. In het pedagogisch 
klimaat van Youth Organizing zijn veiligheid en het bieden van een leeromgeving van 
belang. 
 
1) Veiligheid 
Het zich veilig kunnen voelen is een voorwaarde voor het bereiken van jongeren en voor het 
samenwerken en leren. Als jongeren zich niet veilig voelen, dan komen zij niet en gebeurt er 
niets. Deelname aan het jongerenwerk is immers altijd vrijwillig. Als jongeren zich veilig 
voelen durven zij aan te geven wat zij belangrijk vinden, taken uit te voeren, zich kwetsbaar 
op te stellen en datgene wat zij (nog) niet kunnen zich eigen te maken. Veiligheid wordt 
gecreëerd door ervoor te zorgen dat alle jongeren welkom zijn en er pro sociale 
omgangsvormen gelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Bieden van een leeromgeving  
Het bieden van een leeromgeving houdt in dat Youth Organizing jongeren een context biedt 
waarin zij zich uitgenodigd voelen tot uitproberen en leren. Dit is van belang voor zowel het 
eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het organiseren van YO-projecten als 
voor het prikkelen van jongeren om zich verder te ontwikkelen. Belangrijk bij het bieden van 
een leeromgeving is een goede afstemming tussen wat de omgeving van jongeren vraagt en 
de beleving, ervaring, leefritme en de leefwereld van jongeren. Daarnaast moet er ruimte zijn 
om fouten te maken. Fouten maken is onvermijdelijk als mensen taken uitvoeren die zij niet 
beheersen. Door een cultuur te creëren waarin fouten gemaakt mogen worden, krijgen 
jongeren de ruimte om zich nieuwe zaken of vaardigheden eigen te maken. Als jongeren die 
fouten vervolgens beschouwen als zinvolle/waardevolle leerervaring, worden zij 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens is het van belang dat jongeren worden uitgedaagd. Het uitdagen bestaat uit het 
prikkelen van jongeren om zich verder te ontwikkelen. Het uitdagen kan op verschillende 
manieren vorm krijgen: door het bieden van faciliteiten zoals een muziekstudio of een 
radiostation, het tonen van voorbeelden van anderen, of het uitdagen van jongeren om een 

‘Om ervoor te zorgen dat jongeren dingen kunnen leren, moet er eerst 
een veilige sfeer ontstaan. Het jongerencentrum moet een plek zijn waar 
jongeren zich fijn voelen en graag willen zijn, een omgeving waar ze 
zichzelf kunnen zijn. Respect, tegenover de medewerkers en elkaar en 
dat er vertrouwen is en geen ‘zwarte schapen’. Iedereen hoort erbij en 
dit is een belangrijk gevoel.’ (jongerenwerker) 

‘En als het niet goed gaat dan zeggen we: Het is niet erg, doe maar. Als er 
iets mislukt dan zeggen we: laat maar het is niet erg, je leert er evengoed 
van. Het is niet zo dat je maar één ding mag doen bijvoorbeeld een schilderij 
maken en die mislukt dan of je vindt het niet mooi. Nou dan zetten we die 
aan de kant en pakken we een nieuwe of je wilt iets anders gaan doen. Het 
is niet erg.’ (jongerenwerker) 
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volgende stap te zetten. Aandachtspunt bij het uitdagen van jongeren is dat er voldoende 
ruimte is voor de eigen inbreng en creativiteit van jongeren. 
 
Pedagogische relatie 
Je hebt als jongerenwerker een pedagogische relatie met jongeren. Dit houdt in dat je je als 
jongerenwerker bewust bent van het verschil in verantwoordelijkheid tussen jongerenwerker 
en jongere, en bewust bezig bent met het begeleiden van het volwassen worden van de 
jongeren. Als jongerenwerker ben je je ervan bewust dat je een voorbeeld bent voor 
jongeren die bezig zijn om volwassen te worden. In de pedagogische relatie binnen Youth 
Organizing zijn de volgende aspecten van belang: gezag, positieve benadering, aansluiten, 
dialogiserend opvoeden en structuur bieden. 
 
1) Gezag 
Met gezag wordt bedoeld dat jongeren jouw macht als jongerenwerker aanvaarden. Dit 
houdt in dat jongeren ervoor kiezen jouw inbreng te accepteren en serieus te nemen. Gezag 
verschilt van macht of autoriteit met dat het geen formele, afgedwongen macht is. Het 
hebben van gezag is nodig om in de uitvoering van Youth Organizing zowel het benodigde 
pedagogische klimaat te kunnen bieden als jongeren te kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling. Een onderdeel van de werking van gezag is dat je een voorbeeld bent voor 
jongeren, dat jongeren jouw gedrag nadoen of dat jongeren zich door jou laten inspireren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Als jongerenwerker verwerf je gezag door authentiek, betrouwbaar en consequent te zijn. 
Jongepier (2011) voegt daaraan toe dat door openheid en eerlijkheid jongeren het gevoel 
krijgen serieus genomen te worden, met als gevolg dat je als jongerenwerker omgekeerd 
door jongeren serieus genomen wordt. 
 
2) Positieve benadering 
Jongeren positief benaderen houdt in dat je de jongeren erkent, waardeert en respecteert 
zoals zij zijn. Door jongeren positief aan te spreken en samen met de jongeren te kijken naar 
wat goed gaat en naar mogelijkheden in plaats van naar wat fout gaat en onmogelijkheden, 
maak je jongeren bewust van hun capaciteiten en geef je jongeren vertrouwen en kracht 
voor de toekomst. Een positieve benadering van jongeren is van belang omdat het jongeren 
het gevoel geeft dat zij gezien worden en erbij horen en het draagt bij aan het zelfvertrouwen 
van jongeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik praat vooral met jongeren. Ik gebruik mezelf als voorbeeld. 
En leer ze een ander gedrag, hoe het wel hoort en moet. Zij 
kijken toch op naar een jongerenwerker en daarom praat ik 
met hen.’ (jongerenwerker) 

‘Ik laat ze merken dat zij ook onderdeel zijn van de 
maatschappij. Jongeren zijn vaak op zoek naar erkenning, 
dit geeft hun het gevoel ergens bij te horen in plaats van 
afgestoten te worden.’ (jongerenwerker) 
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3) Aansluiten 
Aansluiten verwijst naar het afstemmen van Youth Organizing op de beleving, ervaring, 
het leefritme en de leefwereld van de jongeren. Aansluiten is noodzakelijk voor de deelname 
van jongeren aan Youth Organizing. Het aansluiten op de beleving, ervaring, leefritme en de 
leefwereld van de jongeren krijgt vorm in de manier waarop je als jongerenwerker 
communiceert en handelt. Om te kunnen aansluiten bij jongeren, verdiep je je in de 
belevingswereld van jongeren, maak je gebruik van een vorm van nabijheid of pas je je 
taalgebruik aan. 
 
4) Dialogiserend opvoeden 
Dialogiserend opvoeden gaat over de wijze waarop je als jongerenwerker met jongeren het 
gesprek aangaat over hun dromen, wensen, gedrag en problemen. Jongeren zijn bezig met 
volwassen worden, maar zijn dit nog niet. Juist in het proces van volwassen worden hebben 
jongeren behoefte aan reflectie op hun dromen, wensen, gedrag en problemen. Om 
jongeren te ondersteunen in die reflectie ga je expliciet het gesprek aan. Omdat jongeren 
aan het leren zijn om zelfstandig te functioneren, heeft het gesprek de vorm van een dialoog 
wat inhoudt dat zowel jongeren als jij op basis van gelijkwaardigheid standpunten delen in 
plaats van dat je jongeren toespreekt of corrigeert (Metz, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Structuur bieden 
Structuur bieden verwijst naar dat je als jongerenwerker het proces van zelforganiseren 
zodanig programmeert dat jongeren zelf het initiatief kunnen nemen, regie kunnen hebben 
over de organisatie en ten slotte kunnen zorgen voor de praktische realisatie van de 
activiteit. Inzet van Youth Organizing is immers dat jongeren kunnen leren om zelf te 
organiseren. Het structuur bieden krijgt op twee manieren vorm: (A) door het bieden van 
overzicht en (B) door te sturen. Door overzicht te bieden weten jongeren wat een volgende 
stap is en kunnen zij leidinggeven aan het initiatief. Sturen is nodig om het welslagen en de 
veiligheid te kunnen garanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Het is een continu proces maar veel ook in gesprek en veel duidelijk maken. 
We hebben bijvoorbeeld een XXX die hier ADHD heeft, een heel druk 
jongetje is maar een hele lieve jongen is. En dan probeer je hem in stappen 
uit te leggen van “Jongen dat wat je doet is niet helemaal fout, maar het zou 
beter zijn”, dus eigenlijk hem laten nadenken van wat hij wel fout doet. En 
niet alles voorkauwen, want ik weet niet of ik de boodschap daarmee bij hem 
overbreng. Je kunt hem beter zelf laten nadenken en dat hij zelf tot de 
conclusie komt dat zijn gedrag fout is.’(jongerenwerker) 

A.  Overzicht 
Overzicht bieden houdt in dat je overzicht hebt over de ontwikkeling die de 
groep en jongeren doormaken. Wanneer nodig geef je jongeren overzicht 
waarbinnen zij vervolgens zelf invulling kunnen geven aan zelforganisatie 
op alle niveaus. Je vertelt jongeren wat de mogelijkheden of vervolgstappen 
zijn. Dit doe je door jongeren gericht vragen te stellen en hen zo overzicht te 
geven wat er moet gebeuren of door bijvoorbeeld formulieren te gebruiken 
waarin jongeren de thema’s aangereikt krijgen waar zij rekening mee 
moeten houden. 
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B. Sturen 
Door te sturen probeer je de zelforganisatie van jongeren binnen de grenzen 
van wat gewenst is te houden. Sturen is een dubbelzinnige taak. Aan de ene 
kant laat je jongeren zelf het initiatief nemen, invulling geven en zorg dragen 
voor de organisatie. Tegelijkertijd kan niet alles. Er zijn grenzen. De grenzen 
hebben te maken met wat jongeren aan kunnen, met financiële mogelijkheden, 
en met de opdracht aan het jongerenwerk. Je stuurt door suggesties aan te 
reiken, sturende vragen te stellen, en jongeren bewust te maken van hun 
eigen grenzen en van de verwachtingen van hun omgeving. 
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Opdrachten bij deel 2 
 

Opdracht 1: Inhoudelijk kader 

Voor jongerenwerkers of stagiaires: 

In hoeverre ben jij op de hoogte van het inhoudelijk kader voor Youth Organizing binnen de 
organisatie waar jij werkt of stage loopt?  

Raadpleeg hiervoor beleidsnota’s, werkplannen of handboeken van de organisatie. 
Verzamel de bestaande informatie. Probeer onderstaande vragen te beantwoorden:  

- Wat is de aanleiding om Youth Organizing uit te voeren? 
- Op wie richt Youth Organizing zich? 
- Wat zijn de doelen van Youth Organizing? 
- Wat is de pedagogische opdracht van Youth Organizing?  

 
Probeer de eventuele ontbrekende informatie aan te vullen door hiernaar te vragen bij jouw 
teamleider of collega jongerenwerkers. 

 

Voor studenten:  

Kun jij achterhalen wat het inhoudelijk kader voor Youth Organizing is bij een 
(jongerenwerk)organisatie? 

Probeer informatie over de organisatie en het inhoudelijk kader te verzamelen. Maak 
daarvoor gebruik van tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld de website van de organisatie 
en een interview met een jongerenwerker). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte 
vragen hierboven te beantwoorden. 

Opdracht 2: Behaalde doelen 

Voor jongerenwerkers of stagiaires: 

Ga binnen de organisatie waar je werkt of stage loopt na welke resultaten er van Youth 
Organizing worden geregistreerd.  

- Biedt deze informatie volgens jou voldoende inzicht in of de doelen van Youth 
Organizing behaald zijn?  

- Welke informatie ontbreekt en hoe zou je deze informatie kunnen verzamelen? 

Voor studenten:  

Kun jij achterhalen welke resultaten er van Youth Organizing worden geregistreerd bij een 
(jongerenwerk)organisatie? 

Verricht deskresearch om informatie over de resultaten van Youth Organizing te 
verzamelen. Maak daarvoor gebruik van tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld de website 
en een jaarverslag van de organisatie). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte 
vragen hierboven te beantwoorden. 
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Opdracht 3: Pedagogische concept 
 
Voor jongerenwerkers of stagiaires: 
 
Ga binnen de organisatie waar je werkt of stage loopt na of de pedagogische visie op de rol 
van Youth Organizing in het opvoeden van jongeren is vastgelegd. Indien jouw organisatie 
nog niet beschikt over een pedagogische visie dan kun je deze samen met je teamleider en 
collega-jongerenwerkers formuleren. Probeer daarbij uitgangspunten te formuleren met 
betrekking tot het pedagogisch concept, het pedagogisch klimaat, en de pedagogische 
verhouding.  
 
Voor studenten:  
 
Kun jij achterhalen wat de pedagogische visie op de rol van Youth Organizing is in het 
opvoeden van jongeren bij een (jongerenwerk)organisatie? 
Maak daarvoor gebruik van tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld de website van de 
organisatie en een interview met een jongerenwerker). 
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DEEL 3  ORGANISATIE 
Het is nu helder waarom, voor wie en met welke pedagogische opdracht Youth Organizing 
wordt ingezet. Voordat je daadwerkelijk met Youth Organizing aan de slag gaat, is het 
belangrijk om een aantal zaken vooraf te organiseren. Bij Youth Organizing vraagt dit om het 
beschikken over een locatie, middelen, het waarborgen van veiligheid en het samenwerken 
met andere organisaties.  

  
3.1 Locatie 
Bij Youth Organizing is evenals bij andere werkwijzes van het jongerenwerk toegankelijkheid 
en laagdrempeligheid van belang. Om toegankelijk te zijn voor jongeren die zich in 
kwetsbare posities bevinden is het van belang om je als jongerenwerk te vestigen in 
achterstandswijken. Youth Organizing vindt plaats op plekken waar jongeren activiteiten 
kunnen organiseren en uitvoeren. Om activiteiten te organiseren moeten jongeren bij elkaar 
kunnen komen op een plek waar zij bijvoorbeeld kunnen vergaderen en kunnen beschikken 
over computerfaciliteiten. Dit kan bv. in een jongerenwerkcentrum of een school zijn. Voor 
de uitvoering van Youth Organizing maken jongeren gebruik van openbare, lokale 
ontmoetingsplekken zoals een school, een ouderenzorgcentrum, een sporthal, of een studio, 
of vrijmarkt aan het park.  
 
3.2 Middelen 
Het regelen van benodigde middelen is een onderdeel van de organisatie van Youth 
Organizing initiatieven. Om Youth Organizing te kunnen organiseren en uitvoeren zijn twee 
soorten middelen van belang: faciliteiten en budget. 
Faciliteiten 
Om Youth Organizing te organiseren hebben jongeren verschillende faciliteiten nodig zoals 
computers, internet, telefoons, tafels en stoelen. Jongeren maken voor de uitvoering van 
Youth Organizing gebruik van faciliteiten zoals een radioset, een dansruimte, een draaitafel, 
een beamer, make-up, muziekinstrumenten of knutselspullen. Afhankelijk van het soort 
activiteit kun je de benodigde middelen beschikbaar stellen aan jongeren of jongeren 
ondersteunen in het zelf regelen van de benodigde faciliteiten.  
 
Budget 
Voor de uitvoering van Youth Organizing is altijd budget nodig. Budget is nodig voor de 
vergoeding van de onkosten die jongeren maken tijdens de organisatie van het initiatief 
(reiskosten, levensmiddelen, telefoonkosten) en de kosten van de uiteindelijke activiteit. 
Daarnaast kan er een budget nodig zijn om gebruik te kunnen maken van openbare lokale 
ontmoetingsplekken zoals een school, een ouderenzorgcentrum, een sporthal of een studie. 
Het budget wordt opgesteld op basis van de verwachte uitgaven. Hoe groot dit budget is, 
verschilt per praktijk. Doorgaans zijn dit geen grote bedragen. Je kunt denken aan 350 euro 
per YO-initiatief of aan 60 euro voor iedere jongere. Als er een groter budget nodig is, 
bijvoorbeeld voor het organiseren van een festival, dan proberen jongeren geld te werven bij 
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externe stichtingen en fondsen, zoals het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en het 
Oranjefonds. Indien nodig ondersteun je hen hierbij.  
 
3.3 Veiligheid 
Het waarborgen van veiligheid is van belang zodat alle jongeren volwaardig kunnen 
deelnemen aan de Youth Organizing initiatieven en zich thuis voelen in de groep. In het 
jongerenwerk wordt gewerkt met jongeren die nog niet volwassen zijn en niet alle 
consequenties van hun eigen gedrag en dat van anderen kunnen overzien. Zo kunnen er in 
het jongerenwerk agressieve (verbaal en fysiek) en onveilige situaties ontstaan waar 
jongerenwerkers op moeten kunnen anticiperen. Het kan dan gaan om buiten sluiten, pesten 
en/of zelfs vechtpartijen. Om de veiligheid te waarborgen voor jongeren en medewerkers 
kun je het volgende doen: 
 
Huisregels duidelijk formuleren en handhaven  
De huisregels zijn voorschriften waaraan jongeren (en jongerenwerkers) zich in het 
jongerenwerkcentrum of tijdens activiteiten buiten het jongerenwerkcentrum moeten houden. 
Bij het opstellen van deze huisregels worden jongeren vaak betrokken zodat zij er ook 
achter staan en er een grotere kans is dat ze de huisregels naleven. Het helpt om de 
huisregels op een zichtbare plek op te hangen zodat ze altijd voor iedereen zichtbaar zijn en 
als jongerenwerkers toezicht houden op het naleven van de huisregels.  
 
Het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften 
Organisaties zijn verplicht om zich te houden aan een aantal veiligheidsmaatregelen. Zorg er 
onder andere voor: 

• dat er altijd iemand aanwezig is met een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV); 
• dat er een goed gevulde verbandtrommel aanwezig is; 
• dat er een vluchtroute en een ontruimingsplan aanwezig zijn, zodat iedereen weet 

wat hij/zij moet doen als er brand uitbreekt; 
• dat het maximaal aantal mensen dat in de ruimte aanwezig mag zijn bekend is en 

niet wordt overschreden; 
• er wordt voldaan aan de normen voor wat betreft hygiëne en voedselveiligheid. 

 
Inzetten van een veiligheidsprotocol  
Een veiligheidsprotocol bied je houvast voor het handelen tijdens onveilige- of noodsituaties. 
Vaak zijn er afspraken binnen de organisatie gemaakt over hoe je handelt als er sprake is 
van een incident. Als er geen afspraken zijn, is het aan te bevelen om een 
veiligheidsprotocol op te stellen met je teamleider en collega jongerenwerkers. Vergeet niet 
om ook de meewerkende stagiaires en vrijwilligers op de hoogte te stellen van het protocol. 
 
3.4 Samenwerking 
Een goede samenwerking met partners is van belang om jongeren in het kader van Youth 
Organizing toegang te geven tot specifieke expertise en hulpbronnen. Zowel 
jongerenwerkers als jongeren kunnen het initiatief nemen om deze samenwerking aan te 
gaan. Hierdoor kunnen jongerenwerkers en jongeren in samenwerking met elkaar mogelijk 
over meer middelen en voorzieningen beschikken, meer gebruik maken van de kennis en 
ervaring en informatie van partners en meer zichtbaarheid geven aan hun initiatieven.  
In het kader van Youth Organizing initiatieven wordt er samengewerkt met formele partners 
en informele partners. Formele partners zijn professionele instanties en informele partners 
zijn mensen die hulp kunnen bieden en daar niet voor betaald worden.  
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Formele samenwerking 
In het kader van Youth Organizing initiatieven kan samengewerkt worden met verschillende 
instanties zoals scholen, politie (buurtregisseurs), woningbouwcorporaties, vakspecialisten 
(zoals een danslerares), jeugdprofessionals uit sociale wijkteams, de gemeente en 
winkeliers. Omdat jongerenwerkers vaak al samenwerken met deze partners, zijn zij de 
aangewezen personen om de verbinding te maken tussen deelnemers van Youth 
Organizing en partners in de buurt. Het leggen van zulk contact heeft verschillende doelen, 
zoals uitwisseling en leren van jongeren, samenwerking en afstemmen van acties en 
agenda’s, promoten van bondgenootschappen tussen YO-groepen en instanties. Zo kun je 
als jongerenwerker het contact tussen jongeren en scholen versterken om meer aandacht te 
krijgen voor initiatieven, of om initiatieven af te stemmen met wat er op school gebeurt. Met 
buurtregisseurs en/of de gemeente kan samengewerkt worden voor het borgen van de 
veiligheid bij grote evenementen. Woningbouwcorporaties kunnen benaderd worden als 
jongeren bijvoorbeeld een ruimte (buiten het jongerencentrum) nodig hebben voor hun 
initiatief. Daarnaast kunnen vakspecialisten gevraagd worden om langs te komen en 
workshops of trainingen te geven. Zo kunnen bijvoorbeeld mediacoaches jongeren 
begeleiden bij het maken van filmpjes. Verder kan er in het kader van Youth Organizing 
initiatieven samengewerkt worden met winkeliers om bijvoorbeeld promotiemateriaal voor 
buurtevenementen te verspreiden of voor sponsoring in natura of geld. Het contact met 
samenwerkingspartners kan face-to-face, via de email, via sociale media of per telefoon 
verlopen.  
 
Informele samenwerking 
In het kader van Youth Organizing initiatieven kan samengewerkt worden met informele 
partners zoals buurtbewoners, ouders, vrijwilligers en peers. Met en voor buurtbewoners en 
vrijwilligers kunnen Youth Organizing initiatieven georganiseerd worden. Ouders kunnen 
toestemming geven voor of meehelpen met Youth Organizing initiatieven. Vrijwilligers 
kunnen in Youth Organizing initiatieven specifieke taken of verantwoordelijkheden 
toebedeeld krijgen met het doel om jongeren te motiveren of te helpen. Bij peers gaat het 
vaak om andere jongeren die meer ervaring hebben met het voorbereiden, organiseren en 
uitvoeren van initiatieven zoals het maken van radio-uitzendingen of het koken van diverse 
gerechten (zie ook principe 3 – Peer-support). 
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Opdrachten bij deel 3 
 
Opdracht 4:Faciliteiten 
 
Voor jongerenwerkers of stagiaires: 
 
Bekijk eens kritisch de faciliteiten die in de organisatie waar je werkt of stage loopt aanwezig 
zijn voor Youth Organizing en stel jezelf de volgende vragen.  
 

a. Welke faciliteiten zijn er aanwezig?  
b. In hoeverre maken deze faciliteiten het mogelijk om aan de gestelde doelen van 

Youth Organizing te werken? 
c. Welke faciliteiten ontbreken er volgens jou en de jongeren en waarom? 
d. Welke mogelijkheden zie je om deze faciliteiten in Youth Organizing beschikbaar te 

krijgen? 
e. Welke rol kunnen jongeren hierin hebben? 

 
Voor studenten: 
Probeer informatie over de faciliteiten voor Youth Organizing bij een 
(jongerenwerk)organisatie te verzamelen. Maak daarvoor gebruik van tenminste twee 
bronnen (bijvoorbeeld de website van de organisatie en een interview met een 
jongerenwerker). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte vragen hierboven te 
beantwoorden.  
 
Opdracht 5: Samenwerken 
 
Voor jongerenwerkers of stagiaires: 
 
Breng in beeld welke instanties en/of (in)formele netwerk in je werkomgeving een rol spelen 
bij Youth Organizing en wat hun dienst is voor jongeren. Denk hierbij naast het aanbod op 
terrein van vrijetijdsbesteding en het aanbod van vrijwilligersorganisaties ook aan 
hulpverlenende instanties. 
 

a. Met welke instanties werk je al samen als jongerenwerker binnen Youth Organizing? 
b. Waarom werk je met deze instanties samen? Wat levert het op? 
c. Met welke instanties is de samenwerking nog niet aanwezig of optimaal? Waarom is 

dat? 
d. Hoe ga je de samenwerkingsrelaties met deze instanties opbouwen en 

onderhouden? 
e. Ga na of alle samenwerkingsrelaties in de sociale kaart zijn opgenomen en wie er 

nog missen. 
 
Voor studenten: 
Probeer informatie te verzamelen over met welke partners jongerenwerkers bij Youth 
Organizing in een (jongerenwerk)organisatie samenwerken. Maak daarvoor gebruik van 
tenminste twee bronnen (bijvoorbeeld een jaarverslag van de organisatie en een interview 
met een jongerenwerker). Probeer aan de hand daarvan de schuingedrukte vragen 
hierboven te beantwoorden. 
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DEEL 4 UITVOERING 
Je hebt nu helder voor ogen voor wie en waarom je Youth Organizing gaat inzetten. 
Daarnaast weet je wat er organisatorisch nodig is om Youth Organizing te bieden. In dit deel 
van de methodiekbeschrijving behandelen we de uitvoering van Youth Organizing; over wat 
je precies doet in het contact met jongeren. De uitvoering van Youth Organizing bestaat uit 
methodische stappen en methodische principes.  

Methodische stappen geven de volgorde van handelen aan in het contact met jongeren. De 
methodische principes zijn jouw gereedschap voor het bereiken van de doelen van Youth 
Organizing. Deze principes geven inhoudelijk richting aan het contact dat je hebt met 
jongeren (Metz & Sonneveld, 2012; Koops, Metz & Sonneveld, 2013). Er zijn zes 
methodische stappen en zeven methodische principes te onderscheiden. De totale 
uitvoering van Youth Organizing ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 
In de volgende paragrafen worden de 6 methodische stappen en 7 methodische principes 
verder uitgewerkt.  

4.1 Methodische stappen 
Als jongerenwerker zijn er zes methodische stappen die je volgt in het contact met jongeren 
om doelen van Youth Organizing te realiseren. Deze stappen hebben een vaste volgorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Methodische stappen 

1. Werven 
2. Screenen 
3. Idee ontwikkelen 
4. Plan maken 
5. Plan uitvoeren 
6. Evalueren 

 

 

Methodische principes 

1. Inspelen op interesses 
2. Praktische hulp 
3. Peer-support 
4. Leren door doen 
5. Positieve emoties 
6. Belonen 
7. 1-op-1 contact 

 

Methodische stappen 

1. Werven 
2. Screenen 
3. Idee ontwikkelen 
4. Plan maken 
5. Plan uitvoeren 
6. Evalueren 
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Stap 1:            Werven 
De eerste stap van Youth Organizing is het werven van jongeren. Werven betekent dat 
jongerenwerkers jongeren uitnodigen om in groepsverband zelfstandig initiatieven te starten. 
Het werven van jongeren is om twee redenen nodig. In de eerste plaats om jongeren die je 
nog niet kent of die nog niet bekend zijn met Youth Organizing te informeren over de 
mogelijkheid om zelf initiatieven te organiseren. In de tweede plaats om jongeren te 
motiveren voor actieve deelname. Een deel van de jongeren is niet gewend om zelf een 
initiatief of project te organiseren. Via het werven van jongeren willen jongerenwerkers deze 
jongeren inspireren en motiveren voor Youth Organizing. Jongerenwerkers werven jongeren 
door a) contact te leggen in hun leefwereld, b) jongeren te benaderen via andere 
jongerenwerkactiviteiten zoals de inloop; en c) deelnemers in te zetten om jongeren te 
werven.  
 
a) Contact leggen in hun leefwereld 
Je kunt contact leggen met jongeren op de plekken waar ze graag komen; zoals op pleintjes, 
sportvelden of op scholen. In de gesprekjes kun je peilen wat er leeft onder jongeren, wat 
vinden ze leuk, wat houdt hen bezig? 
 

 

 

 

 

 

 
(b) Via andere jongerenwerkactiviteiten 
Ten tweede kun je jongeren werven via andere reguliere activiteiten van het jongerenwerk, 
zoals huiswerkbegeleiding of De Inloop. Tijdens laagdrempelige activiteiten waarin jongeren 
elkaar ontmoeten kun je de behoeften van jongeren peilen en jongeren prikkelen om zelf 
activiteiten of ideeën te bedenken en activiteiten te organiseren. Dit kan leiden tot een YO-
Project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Via deelnemers 
Tot slot kun je jongeren die deelnemen aan YO-initiatieven stimuleren om zelf andere 
jongeren voor hun initiatieven te vinden.  
 

‘Uhm, hoe werven we jongeren? Ja, wij gaan de straat 
op. We gaan dus ambulant een paar uur per week. Wat 
we dan doen is weg gaan gewoon over straat lopen en 
delen dan folders uit. We peilen dan ook een beetje wat 
er bij de jongeren leeft. Sommige collega's gaan ook 
langs scholen.’ (jongerenwerker) 

‘Een prioriteit is echt een plekje waar ze kunnen chillen en waar 
ze hun ding doen. En vanuit daar kun je dingen met ze regelen, 
dus ontmoeting is echt een middel om verder te gaan met de 
jongeren. Vanuit daar kun je ze bereiken en kijken wie kan het 
wel en wie kan het niet.’ (jongerenwerker) 
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Je kunt jongeren inspireren door hen te vertellen over de mogelijkheden voor zelforganisatie 
en hen deze mogelijkheden te laten zien. Je kunt aangeven wat jongeren kunnen doen in 
het jongerencentrum, vertellen welke ondersteuning zij daarbij kunnen krijgen en wat 
deelname voor jongeren kan opleveren (b.v. geldbedrag voor organiseren activiteiten). Je 
kunt gebruik maken van flyers om mogelijkheden voor Youth Organizing visueel onder de 
aandacht te brengen. Ook kun je gebruik maken van Facebook als medium om richting 
jongeren te communiceren over de mogelijkheden die er zijn als het gaat om het zelf 
organiseren van activiteiten in het jongerenwerk en om wat het zelf organiseren van 
activiteiten oplevert. Je kunt jongeren bijvoorbeeld ook uitnodigen om in het 
jongerencentrum te komen kijken wat er daar gebeurt en op welke manieren jongeren een 
bijdrage leveren. Op deze manier krijgen jongeren een beeld van de mogelijkheden en 
kunnen zij enthousiast raken om ook actief te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast kun je eigen initiatieven van jongeren omarmen. Als jongeren zelf initiatief tonen, 
reageer je als jongerenwerker enthousiast. Hierdoor prikkel je jongeren om vervolgstappen 
te zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2:            Screenen 
Stap 2 is het screenen van de groepsleden. Screenen houdt in dat je bewust op zoek gaat 
naar geschikte kandidaten voor een specifiek YO-project. Youth Organizing valt of staat met 
een goede, participerende groep die YO-initiatieven kunnen dragen qua niveau, taken en 
verantwoordelijkheden (Delgado & Staples, 2008). Uitgangspunt van Youth Organizing is 
immers dat jongeren zelfstandig initiatieven organiseren. Via de screening kun je sturen op 

‘We hebben al dingen neergezet. We hebben een keer in de 
zoveel tijd een feest. Ik nodig de jongeren dan ook uit en vertel 
ze dan dat het geheel wordt gedraaid door de vrijwilligers, 
mensen die zelf het initiatief nemen om het op te zetten. Daar 
krijgen ze dan ook weer ideeën uit.’ (jongerenwerker) 

 ‘Ja initiatieven, dat wordt eigenlijk altijd beloond. …Ja en dat 
stimuleren we ook. Door inderdaad, als er een initiatief is, daar 
meteen op in te gaan en is dit haalbaar? Of goed idee, past ook 
in de show van vandaag.’ (jongerenwerker) 

‘Meestal zijn het dan twee personen die dan met zo’n idee 
komen. Nou wat ik dan meestal doe is ‘hey maar jullie zijn 
toch vrienden met die? Vind je het niet leuk dat hij dan er ook 
bij gaat zitten?’ Ja is goed hoor, en die die heeft ervaring met 
die en dat. En zo maak ik dan indirect dat groepje groter, want 
je moet ook na gaan dat bijvoorbeeld dan iemand een keer 
ziek is weetje want de bom moet natuurlijk wel doorgaan. En 
ja dus zo is dat meestal geregeld’ (jongerenwerker) 
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een evenwichtige verhouding van belangen, posities, rollen, leeftijden en/of capaciteiten in 
de groep. Concreet kun je tijdens het screenen je richten op: a) leeftijd en sekse; b) 
gedeelde interesses van jongeren; c) capaciteiten van jongeren en d) garanderen van een 
pedagogisch klimaat. 
 
a) Screenen op leeftijd en sekse van deelnemers 
Door te werken met een duidelijke doelgroep afbakening qua geslacht en leeftijd probeer je 
ervoor te zorgen dat de Youth Organizing groep zich vult met jongeren die qua 
belevingswereld en niveau aansluiting met elkaar hebben.  
 
b) Screenen op gedeelde interesses van jongeren 
Om jongeren tot zelforganisatie te krijgen is een voorwaarde dat het thema of onderwerp 
van een YO-project aansluit bij de interesses van jongeren, zie ook methodische principe 1 
inspelen op interesses. Wanneer een groep jongeren gezamenlijk dezelfde interesse heeft 
voor een bepaald thema of onderwerp, dan zijn zij als groep gemotiveerd voor en betrokken 
bij een gezamenlijke ambitie of belang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Screenen op capaciteiten 
Het is ook van belang om bij het samenstellen van de groep te overwegen of alle jongeren 
de capaciteiten hebben om deel te nemen aan een YO-project. Kunnen zij de 
verantwoordelijkheid dragen? Als jongerenwerker streef je ernaar dat iedereen mee kan 
doen, maar tegelijkertijd wil je jongeren ook beschermen. Te veel verantwoordelijkheden of 
een te ingewikkelde taak kan ervoor zorgen dat jongeren onnodige faalervaringen opdoen.  
 
 
d) Garanderen van een pedagogisch klimaat 
Een laatste aspect om op te letten tijdens het screenen is het kunnen garanderen van een 
positief pedagogisch klimaat voor deelnemers. Zorgdragen voor een veilige leeromgeving is 
hierbij van belang, zodat pesten en/of uitsluiting voorkomen kan worden. Hiervoor is tijd 
nodig om te ontdekken wie de jongeren zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Door 
(in)formele gesprekken te voeren met de jongeren kun je ontdekken hoe de verhoudingen 
liggen tussen de jongeren. Je kunt vragen aan de jongeren wat zij graag willen, waar ze 
goed in zijn, en wat ze willen leren.  
 
 
Stap 3:            Idee ontwikkelen 
Ideeën ontwikkelen is de derde stap. Met deze stap activeer je en ondersteun je jongeren 
om zelf een idee of onderwerp voor een Youth Organizing project in te brengen. Het belang 
hiervan is tweeledig. Enerzijds zorgt dit ervoor dat jongeren zich vanaf het eerste begin 
eigenaar voelen van het initiatief. Anderzijds nodigt dit jongeren uit om na te denken over 
wat zij belangrijk vinden en biedt dit jongeren de ervaring invloed te hebben op hun 
omgeving. Jouw ondersteuning kan bestaan uit: a) jongeren prikkelen om zelf met ideeën te 

‘Vaak komen zij alleen en dat is gewoon heel lastig. Dus 
ik merk wel dat zij dat al wel een beetje uit zichzelf doen. 
En als dat nog niet gebeurt dan probeer ik dezelfde 
mensen te zoeken die dezelfde interesses hebben en die 
probeer ik aan elkaar te koppelen.’ (jongerenwerker) 
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komen en b) jongeren begeleiden om eerste ideeën concreter te krijgen en door te 
ontwikkelen.  
 
a) Ideeën aanwakkeren 
In de eerste plaats kun je je richten op het stimuleren of prikkelen van jongeren om ideeën te 
bedenken als blijkt dat zij wel graag willen, maar nog niet goed weten wat ze willen 
organiseren. Om ideeën aan te wakkeren kun je hen uitnodigen om bijvoorbeeld mee te 
kijken en/of te doen in wat er gebeurt in het jongerencentrum. Visualisatie kan helpen om op 
ideeën te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ideeën concreet maken 
Als jongeren een idee hebben en hier enthousiast over zijn, dan kun je ze begeleiden om 
het idee concreet te maken. Je kijkt naar wat jongeren willen bereiken en wat ze met 
ondersteuning zelf kunnen. Daarnaast kijk je of de uitwerking aansluit bij wat jongeren zelf 
willen en waar zij zelf moeite voor willen doen. Je reikt jongeren suggesties aan, stelt 
(sturende) vragen, maakt jongeren bewust van hun eigen grenzen, praktische 
mogelijkheden en de verwachtingen van hun omgeving. Daarbij houd je in de gaten of het 
idee, naast dat het aansluit bij de belevingswereld van jongeren, ook 1) voldoende aansluit 
bij de doelen van Youth Organizing in het jongerenwerk, 2) mogelijk is met de beschikbare 
middelen (bv. geld), en 3) de keuze voor een idee in een groep op democratische wijze 
verloopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 4:            Plan maken 
Het maken van een plan leert jongeren na te denken over op welke manier, in hoeveel tijd 
en met wie zij het initiatief gaan uitvoeren. Door dit proces krijgen zij besef van wat de 
organisatie en uitvoering inhoudt; welke stapjes nodig zijn om tot het einddoel te komen. Het 
is van belang dat jongeren leren om hun ideeën over een disco, voetbaltoernooi of 
radioshow om te zetten in (concrete) plannen. Je kunt jongeren in deze stap ook stimuleren 
om zelf de regie te nemen in het maken van een plan en hen te ondersteunen waar dat 

‘Ik laat jongeren die nog geen idee hebben wat zij precies 
willen doen meekijken met wat er is. Zodat zij geprikkeld 
worden. Je moet ze prikkelen, blijven prikkelen. Wat wij ook 
doen is filmpjes laten zien, of ehh bepaalde werkjes laten zien 
di vraag ik: wat vinden jullie hiervan? Meestal komen ze 
daardoor op hele andere ideeën uit. Je moet gewoon blijven 
prikkelen.’ (jongerenwerker) 
e wij hier al hebben of die ik van thuis meeneem. Dan 
 

‘Ja, ik laat ze eerst even helemaal hun gang gaan, alle 
ideeën, en ik ben gewoon eerlijk tegen ze. Dingen die 
niet realistisch zien, niet haalbaar, dat zeg ik er meteen 
bij. Zet daar maar een vraagteken bij of tussen twee 
haakjes. Ik weet niet of dat gaat lukken, ook qua 
budget. We hebben niet zo’n heel groot budget.’ 
(jongerenwerker) 
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nodig is. Daarbij kan gedacht worden aan het voorleggen van een format waarin zij hun 
plannen kunnen uitwerken en/of hen een checklist aan te bieden met punten waaraan zij 
kunnen denken. Het is de bedoeling om toe te werken naar plannen die realistisch en 
haalbaar zijn voor jongeren (qua niveau en capaciteiten), zodat jongeren bij de uitvoering 
van het YO-project succeservaringen kunnen opdoen. Peers (vaak oudere jongeren) kunnen 
via peer-support een rol vervullen in het samen met (jongere) jongeren omzetten van ideeën 
in concrete plannen. Als jongerenwerker houd je in de gaten of de samenwerking tussen de 
peers goed verloopt en tot de gewenste uitkomsten leidt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel van een plan maken is dat de groep jongeren bij elkaar komt voor overleg. 
Belangrijkste doel van dit overleg is om als groep overeenstemming te creëren over de 
inhoud en betrokkenheid te bereiken bij de uitvoering van het plan. Tijdens deze 
groepsbijeenkomsten wordt het plan ontwikkeld en wordt afgestemd wie welke taak/rol op 
zich neemt. Deze momenten helpen om jongeren zich betrokken te laten voelen bij en 
verantwoordelijk te maken voor het YO-project. 
 
Stap 5:            Plan uitvoeren 
Stap 5 is het uitvoeren van het plan, wat inhoudt dat je als jongerenwerker jongeren 
ondersteunt bij het uitvoeren van hun idee. Het plan uitvoeren omvat zowel de 
voorbereidingen die nodig zijn voor de activiteit als de uiteindelijke activiteit zelf. Ook hierbij 
is het de bedoeling dat jongeren zelf verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de 
activiteit en de taken daadwerkelijk zelf uitvoeren. Voor veel jongeren en in het bijzonder de 
jongeren die onder de doelgroep van het jongerenwerk vallen, zijn de taken die zij in deze 
fase op zich hebben genomen nieuw. Ook zijn de meeste jongeren niet gewend om zelf de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het organiseren van projecten of activiteiten. De 
ondersteuning van jongeren bij het uitvoeren van het plan bestaat uit: a) op de achtergrond 
aanwezig zijn; b) jongeren begeleiden bij het samenwerken en c) het bieden van praktische 
hulp. 
 
a) Op de achtergrond aanwezig zijn 
Het kan zo zijn dat jongeren vrij zelfstandig YO-initiatieven kunnen uitvoeren. Tijdens het 
uitvoeren van hun plan is het bij deze jongeren qua ondersteuning voldoende om mee te 
kijken vanaf de zijlijn (zie ook methodische principe Leren door doen). Als jongerenwerker 
ben je dan een stille bondgenoot op de achtergrond, die kan bijspringen als het nodig is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Daar hebben wij peers voor, die maken planningen samen met 
de jongeren en daar staan wij dan weer achter als coach. Wij 
kijken dus of ze het wel goed doen en op de goede manier 
zodat het goed loopt’ (jongerenwerker) 

‘Ik laat ze voornamelijk hun eigen gang gaan en ik merk ook dat 
ze dat fijn vinden. Maar ik blijf wel aanwezig, dus dat is eigenlijk 
wat ik doe. Ik laat ze merken dat ik aanwezig ben en zij weten dat 
ze bij mij terecht kunnen voor hulp. De rest laat ik aan hen over en 
dat werkt gewoon heel goed.’ (jongerenwerker) 
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b) Begeleiden bij het samenwerken 
Ten tweede kun je jongeren begeleiden bij het samenwerken. Concreet houdt dat in dat je 
jongeren helpt bij het maken van een taak- en een rolverdeling en jongeren stimuleert tot 
samenwerken en het oplossen van conflicten in de groep.  
 
 
 
 
 
 
c) Bieden van praktische ondersteuning 
Het bieden van praktische ondersteuning houdt in dat je als jongerenwerker jongeren bij de 
uitvoering van het plan tips en advies geeft over hoe ze iets kunnen doen of hoe ze de 
planning kunnen volgen (zie ook methodisch principe Praktische hulp).  
 
Stap 6:            Evalueren 
De laatste methodische stap is evalueren. Deze stap houdt in dat je samen met jongeren 
terugblikt op het proces en de resultaten, als groep en individueel. Het evalueren wordt 
beschouwd als een belangrijk leermoment, omdat jongeren zich door het evalueren bewust 
worden van wat goed is gegaan, wat ze kunnen en wat ze verder kunnen verbeteren. Ook 
draagt evalueren bij aan bewustwording van jongeren van hun verantwoordelijkheden en 
gedrag in de groep.  
Je evalueert zowel de manier waarop er is samengewerkt (proces) als de resultaten die zijn 
bereikt. Je kunt dit zowel met de hele groep doen als in een individueel gesprek. Met de 
groep evalueer je wat er goed ging en wat beter kon. In een individueel gesprek kun je 
dieper ingaan op wat jongeren goed deden en waarin zij zich kunnen ontwikkelen (zie ook 
principe 1-op-1 contact). Evalueren van het YO-project hoeft overigens niet te betekenen dat 
hiermee ook de YO-groep ophoudt te bestaan. Als jongerenwerker heb je juist tijdens deze 
stap ook een rol om de groep te ondersteunen bij het maken van toekomstplannen voor 
zowel de groep als jongeren individueel. Heeft de groep energie om met de ervaringen die 
zij nu hebben een nieuw YO-project te starten? Als jongeren behoefte hebben om elkaar te 
blijven ontmoeten, dan kun je als jongerenwerker met de ervaring die de groep nu heeft, een 
meer faciliterende rol aannemen door het regelen van randvoorwaarden.  
 

4.2 Methodische principes  
Naast de zes methodische stappen die je volgt in het contact met jongeren zijn er een 
zevental methodische principes te onderscheiden. Deze principes kun je zien als jouw 
gereedschap tijdens Youth Organizing. Het kan voorkomen dat je tijdens een YO-project niet 
alle zeven de principes inzet. Je maakt gebruik van een principe wanneer je zelf denkt dat 
dit nodig is.  

‘Ik let op de samenwerking, want ik zeg ook altijd samenwerken is 
belangrijker dan het uiteindelijke product.’ (jongerenwerker) 
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Principe 1:   Inspelen op interesses 
Het eerste methodische principe is Inspelen op interesses van jongeren. Om jongeren tot 
zelforganisatie te krijgen is een voorwaarde dat het thema of onderwerp van een YO-project 
aansluit bij interesses van jongeren. Het dient een onderwerp te zijn waar jongeren dermate 
belangstelling voor hebben, of dat voor hen dermate belangrijk is of hen zo aangaat dat zij 
zich ervoor willen inzetten (Delgado & Staples, 2007; Ginwright & James in: Kirshner & 
Ginwright, 2012; Checkoway, 2011; Christens & Dolan, 2010). De achterliggende gedachte 
is dat wanneer het onderwerp jongeren aan het hart ligt, zij gemotiveerder, meer betrokken 
zijn en mogelijk meer vaardigheden leren dan wanneer zij zich moeten bezighouden met 
een onderwerp dat hen niet interesseert en/of door anderen (volwassenen, jongerenwerkers, 
geen peers) bepaald is. Voorbeelden van interesses waarop je kunt inspelen zijn culturele 
interesses, trends onder jongeren, hobby’s of maatschappelijke vraagstukken die jongeren 
bezig houden zoals etnisch profileren en arbeidsdiscriminatie. 
 
Principe 2:   Praktische hulp 
Het tweede principe is praktische hulp. Praktische hulp verwijst naar het bieden van 
praktische ondersteuning voor bestaande, ervaren en zichtbare problemen of behoeften met 
betrekking tot het opzetten en uitvoeren van Youth Organizing. Hoewel in theorie jongeren 
het initiatief nemen, regie hebben over en verantwoordelijkheid dragen voor de activiteit en 
ten slotte zorgen voor de praktische realisatie is het in praktijk niet per definitie zo dat 
jongeren dit ook allemaal doen. Juist omdat jongeren nog jong zijn en relatief weinig ervaring 
hebben met zelforganisatie, weten ze nog niet (altijd) goed hoe zij taken zelf kunnen 
uitvoeren en hier regie in kunnen nemen. Ook als jongeren nieuw zijn, erg jong zijn of nog 
niet vaardig genoeg zijn om taken zelfstandig uit te voeren, helpen jongerenwerkers 
jongeren op gang.  
 

 

  

 

 

Het bieden van praktische hulp is nodig om twee redenen. Ten eerste help je jongeren met 
het uitvoeren van taken, omdat zij dit zelf nog niet kunnen. In de tweede plaats kun je via het 
bieden van praktische hulp kennis en vaardigheden overdragen, zodat zij het later zelf 

Methodische principes 

1. Inspelen op interesses 
2. Praktische hulp 
3. Peer-support 
4. Leren door doen 
5. Positieve emoties 
6. Belonen 
7. 1-op-1 contact 

‘Bij de kleintjes ondersteun je iets meer dan bij de ouderen. Deze 
kun je niet helemaal vrij laten. Je probeert wel zoveel mogelijk bij 
hun neer te leggen. We vragen ook vaak de ouderen om ze te 
helpen.’ (jongerenwerker) 
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kunnen. Concreet kan praktische hulp bijvoorbeeld bestaan uit het helpen uitwerken van een 
plan, het uitnodigen van mensen of het aanvragen van subsidie.  
 

 

 

 

 

 

 

Doordat jij jongeren (tijdelijk) ondersteunt raken jongeren niet ontmoedigd door te grote 
uitdagingen. Met jouw hulp ervaren jongeren hoe zij stap voor stap doelen kunnen 
realiseren. Dit draagt bij aan het versterken van hun intrinsieke motivatie. Het voorkomt 
faalervaringen die ertoe leiden dat jongeren onzeker worden en besluiten om vroegtijdig af 
te haken. 
 
Principe 3:   Peer-support 
Het derde methodische principe is Peer-support. Peer-support wordt opgevat als de 
onderlinge steun van en door jongeren (peers). De nadruk ligt hierbij op wederzijdse 
beïnvloeding (Kinable, in Manders, Metz, & Sonneveld, 2017). De kracht van peer-support 
zit in de ondersteuning door leefstijlgenoten. De gedachte is dat jongeren meer aannemen 
van leeftijdsgenoten die in eenzelfde situatie zitten (of hebben gezeten) (Luigies, 2006). 
Peers zijn vaak geloofwaardiger voor jongeren omdat zij natuurlijke rolmodellen voor 
jongeren zijn en dichter bij hun belevingswereld staan, vooral als ze spreken uit eigen 
ervaring (Kinable, in Manders, Metz, & Sonneveld, 2017). In Youth Organizing werken 
jongerenwerkers op twee manieren aan Peer-support. In de eerste plaats wordt er gewerkt 
aan groepsbinding zodat jongeren met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen. Op de 
tweede plaats geeft de jongerenwerker specifieke taken en verantwoordelijkheden aan 
jongeren met het doel dat zij andere jongeren in de groep helpen of motiveren.  
 
Bouwen aan groepsbinding 
In Youth Organizing projecten trekken jongeren voor de duur van een project (intensief) met 
elkaar op met het doel om zo zelfstandig mogelijk YO-initiatieven uit te voeren. Om dit te 
realiseren wordt er gestreefd naar een YO-groep met een zodanige onderlinge binding dat 
jongeren bereid zijn om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen. Je kunt aan 
groepsbinding bouwen door de taken zo te verdelen dat iedereen zich even belangrijk voelt 
en met elkaar samenwerkt. Jongeren kunnen door naar elkaars gedrag te kijken en elkaar te 
observeren gemotiveerd raken en zelf ook gaan produceren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

‘Ik vraag de subsidies aan omdat ik korte lijntjes heb met 
degene die daar over gaat. Ik vraag aan de jongeren voordat ik 
subsidies aan ga vragen, waarvoor hebben we subsidie nodig, 
voor prijzen, willen we ook een pannakooi hebben? etc. De 
invulling laat ik hen doen maar de aanvraag doe ik zelf  omdat 
zij dat nog niet mooi op papier kunnen krijgen.’ 
(jongerenwerker) 

‘Naarmate ze zien dat andere meiden met eigen 
inbreng komen, dan komen ze vanzelf ook met een 
eigen idee’ (Jongerenwerker) 
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Zodra je signaleert dat een groepslid hulp of ondersteuning nodig heeft bij een bepaalde 
taak, kun je bekijken welk ander groepslid deze ondersteuning goed zou kunnen bieden. Zo 
stimuleer je de samenwerking tussen de jongeren door hen bijvoorbeeld te vragen om een 
ander te helpen of een ander te leren hoe iets moet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwijzen peer rol  
Een tweede manier waarop je peer support kunt stimuleren is door jongeren die dat 
aankunnen specifieke taken of verantwoordelijkheden toe te bedelen, met het doel anderen 
jongeren te helpen of te motiveren. Deze taken kun je geven aan jongeren die al langer 
meedraaien in het project, die ouder zijn of die over beter ontwikkelde vaardigheden, een 
bepaald talent of een groter verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. Door de andere 
jongeren in de groep, worden deze jongeren beschouwd als voorbeelden.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Deze jongeren krijgen een peer rol. Zij zijn in staat om leiding te geven aan de groep of 
beslissingen te nemen voor de groep, of andere jongeren (b.v. jongere groep) te begeleiden 
of aan te moedigen. Belangrijk is wel dat deze jongeren worden geaccepteerd door de groep 
en voldoende gezag hebben verdiend om deze rol in de groep te vervullen. 
 
 

 

 

 

 

 
Een belangrijk aandachtpunt in de begeleiding van deze peers (trekkers/voorbeelden) is 
erop toe te zien dat deze jongeren niet worden overvraagd. Te veel verantwoordelijkheden 
kan jongeren met een peer rol onzeker maken of het kan voor hen een motief zijn om te 
stoppen (Awad et al., 2017). 

‘Anderen die probeer ik heel erg te stimuleren naar anderen te 
kijken. Dus je stelt een soort van rolmodel op. Ik zorg er altijd voor 
dat er wat oudere jongens zijn die bepaalde dingen goed kunnen. 
En als je daar dan een kleintje bij laat meelopen, die wilt dan snel 
ook net zoals die oudere jongens zijn. (jongerenwerker) 

‘Ik denk dat het belangrijk is om goede sleutelfiguren aan te wijzen 
die het project kunnen tillen. Op het moment dat die sleutelfiguren 
niet de juiste zijn dan valt het uit elkaar en komt er niets van 
terecht. Je moet jongeren hebben die anderen kunnen 
motiveren.’ (jongerenwerker) 

‘Zo leren ze wel of van elkaar. Ze leren ook heel veel 
van elkaar, dan gaan ze elkaar helpen en leren ze van 
iemand anders. Dan vraag ik: wil jij haar hierbij 
helpen? Kun jij laten zien hoe het wel moet? Dat 
nemen ze dan ook aan als je het op zo’n manier doet’ 
(Jongerenwerker) 
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Principe 4:   Leren door doen 
Het principe Leren door doen houdt in dat jongerenwerkers jongeren in de uitvoering van 
Youth Organizing stimuleren om te oefenen met het uitvoeren van taken (zelforganisatie). 
De gedachte is dat jongeren door oefening en het zelf uitvoeren van taken (ervaringen) 
belangrijke vaardigheden ontwikkelen. Een aantal aspecten zijn bij dit principe van belang: 
a) jongeren ruimte geven; b) leermomenten creëren, c) fouten laten maken en d) ingrijpen.  
 
a) Jongeren ruimte geven 
De kern van dit principe is dat jongerenwerkers voor jongeren ruimte/vrijheid creëren om 
taken zelf te doen. Door jongeren ruimte te geven (los te laten) voelen zij zich serieus 
genomen en geven jongerenwerkers jongeren vertrouwen. Jongeren kunnen op deze 
manier ervaren hoe het is 
om verantwoordelijkheid te hebben in de uitvoering van een taak en hoe het is om iets zelf te 
doen. 
 

 

 

 

b) Leermomenten creëren 
Het is belangrijk dat er in YO-projecten concrete situaties worden gecreëerd waarin jongeren 
relevante ervaringen kunnen opdoen zoals het contact leggen met mensen, het bedienen 
van de geluidsinstallatie of het organiseren van een vergadering. Het hierna volgende citaat 
illustreert hoe je een leerervaring voor jongeren kunt creëren. Om jongeren voor te bereiden 
op een leerervaring kun je vooraf instructies of tips meegeven of met hen oefenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Fouten laten maken 
Fouten laten maken is een belangrijke voorwaarde voor het leren door doen. Fouten 
maken is onvermijdelijk als mensen taken uitvoeren die zij niet beheersen. Door een cultuur 
te creëren waarin fouten mogen worden gemaakt, krijgen jongeren de ruimte om zich 
nieuwe zaken of vaardigheden eigen te maken. Indien nodig kun je handreikingen geven. 
Door na afloop van een concrete leerervaring samen met jongeren op hun eigen handelen 
te reflecteren, worden jongeren zich bewust van hun eigen leerproces. 
 

‘Meestal laat ik de tieners de microfoons checken. Dan krijgen ze 
echt het gevoel van ‘ik ben radio aan het maken en ik moet zelf het 
geluid ook checken.’’ (jongerenwerker) 

‘Ik laat ze ook wel eens bellen met een instantie die we dan 
nodig hebben. Maar ik doe ook wel eens eerst een soort van 
rollenspel. Je moet het niet te moeilijk maken.’ 
(jongerenwerker) 
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d) Ingrijpen 
Als je als jongerenwerker inschat dat de uitvoering door jongeren problematisch misgaat 
en/of schadelijke gevolgen kan hebben voor de organisatie, de omgeving of voor jongeren 
zelf (frustratie/verveling) dan is het belangrijk om in te grijpen.  
 
 
 
 
 
 
 
Voor jongerenwerkers is het soms lastig om jongeren ‘leren door doen ervaringen’ mee te 
laten meemaken waarbij zij fouten mogen maken. Door een zorgzaam karakter of het willen 
voorkomen dat er dingen mis gaan kun je toch bepaalde taken zelf uitvoeren. Hiermee 
voorkom je mogelijk dat jongeren faalervaringen mee gaan maken, maar ontneem je hen 
tegelijkertijd ook belangrijke leerervaringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe 5:   Positieve emoties 
Het vijfde principe is positieve emoties. Dit principe verwijst naar het inzetten op 
het beleven van positieve emoties door jongeren. Jongeren beleven onder andere positieve 
emoties als zij zich goed voelen doordat ze ergens plezier in hebben, iets hebben 
gepresteerd, erbij horen, een ander kunnen helpen, zichzelf kunnen zijn of trots zijn 
(Abdallah e.a., 2016). Belangrijke strategieën die je in kunt zetten om jongeren positieve 
emoties in Youth Organizing te laten ervaren zijn: a) plezier bieden; b) waarderen; c) 
faciliteren van (tussentijdse) succesmomenten. Het plezier bieden, de waardering en 
aandacht, en het ervaren van succes werkt voor jongeren als een stimulans en kan opgevat 
worden als een immateriële beloning (zie ook Methodisch principe 6 Belonen).  
 
a) Plezier bieden 
Ten eerste is het van belang dat jongeren deelname aan Youth Organizing vooral leuk 
vinden. Jongeren nemen deel aan Youth Organizing in hun vrije tijd. Om die reden is het 
belangrijk dat het YO-project voor jongeren een aangename plek is met plezierige mensen, 

‘Dus dan is het echt van nou doe het maar zelf en dan trekken wij onze 
handen er vanaf en dan maken zij vaak heel veel fouten. Maar wat we dan 
altijd wel doen is dat we ervoor zorgen dat als zij fouten maken dan toch 
weer direct in gesprek te gaan. En dan niet zeggen van he dat deed je 
fout, maar zo van hee we merkte dat dit en dit gebeurde hoe zouden we 
dit volgende keer kunnen voorkomen.’ (jongerenwerker) 

‘Ik haak in wanneer ik denk van ja nu gaat het vast lopen maar 
ik probeer ook wel te laten zien van joh als je samen doet dan 
wordt jouw plan alleen maar versterkt’ (jongerenwerker) 

‘Ik ben erg zorgzaam, dat is wel een beetje het ding wat ik hier te 
horen krijg. Dat ik soms dingen juist overneem van de jongeren. En 
dat zij daarom niet, gestimuleerd worden om zelf dingen te doen. Ik 
vind het wel nog moeilijk om los te laten.’ (jongerenwerker) 
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waar jongeren graag hun vrije tijd doorbrengen. Concreet betekent dit dat jongerenwerkers 
werken aan een gezellige sfeer waarin ruimte is voor humor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Waarderen 
Tevens is het belangrijk dat jongeren positieve emoties ervaren doordat ze waardering 
krijgen voor wie zij zijn of wat zij kunnen. Concreet kun je jongeren bijvoorbeeld 
complimenten geven of een schouderklopje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De waarderende ondersteuning is in het bijzonder van belang voor jongeren die kampen met 
een laag zelfbeeld. Door op bewuste momenten deze jongeren positief te waarderen worden 
zij zich bewust dat ze belangrijk en van waarde zijn. Zowel in het YO-project als daarbuiten. 
Vooral kwetsbare jongeren hebben te weinig ervaringen opgedaan waarbij ze het gevoel 
kregen dat ze competent zijn, ergens goed in zijn en daar erkenning voor kregen. Ze 
ontwikkelen daardoor minder inzicht in hun kwaliteiten en verbeterpunten en herkennen de 
momenten waarop ze trots kunnen zijn niet. Als deelnemers herhaaldelijk worden 
blootgesteld aan complimenten en opbouwende feedback, dan kan bij hen op een gegeven 
moment het besef ontstaan dat ze de moeite waard zijn en dat ze voor zichzelf en anderen 
iets kunnen betekenen. Ze worden zich bewust dat ze van waarde zijn voor de samenleving 
(Abdallah et al., 2016). 
 
c) Faciliteren van (tussentijdse) succesmomenten 
Ten derde is het belangrijk om bewust (tussentijdse) momenten te faciliteren/organiseren 
waarin jongeren zichtbare resultaten/succes kunnen boeken. Positieve emoties komen 
onder andere voort uit het ervaren van (kleine successen) tijdens het organisatieproces. 
Deze successen dragen volgens jongerenwerkers eraan bij dat het zelfvertrouwen van 
jongeren groeit en dat ze mogelijkheden gaan zien om weer een stapje verder te zetten of 
meer verantwoordelijkheid te dragen. Vooral als projecten wat langer duren zijn deze 
mijlpalen belangrijk om jongeren enthousiast te houden. Als jongeren ervaren dat hun inzet 
en betrokkenheid iets oplevert maakt dat dat zij zich willen (blijven) binden aan een project. 
Samen met jongeren kun je bijvoorbeeld brainstormen over welke producten of doelen zij 
tussentijds willen realiseren. Via een tastbaar product, zoals een radioprogramma of een 
buurtdiner, is het voor jongeren makkelijker om bewust te worden van (tussentijdse) 
succesmomenten, omdat zij dan daadwerkelijk met hun zintuigen ervaren wat hun inzet 
heeft opgeleverd.  

‘Ze doen veel sneller een activiteit met iemand met 
wie ze kunnen lachen of die hen begrijpt dan met 
iemand die heel autoritair is en die alleen maar 
streng is en geen grapjes maakt en constant serieus 
is.’(Jongerenwerker) 

‘En dan laat ik dat kleintje af en toe aan een geluidsknopje draaien en 
dan geef ik hem heel veel complimenten van oh wat doe je dat goed. En 
oh je hoort dat daar die gitaar te hard stond dus wat fijn dan je daar het 
volume terug draaide. En als ik dan zie dat een jongere daar heel 
enthousiast van wordt, dan ga ik hem stukje bij beetje steeds meer zelf 
laten doen.’ (Jongerenwerker) 
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Principe 6:   Belonen 
Het principe belonen betekent dat jongeren door hun deelname aan de groep, het tonen van 
hun doorzettingsvermogen of het behalen van een (groeps)prestatie iets krijgen (Sonneveld 
& Metz, 2015). Het kan gaan om materiele tastbare beloningen zoals geld en cadeaus maar 
ook om beloningen met een symbolische gevoelswaarde zoals het krijgen van een bepaald 
privilege (bv. een bepaalde status in de groep). Door een beloning ervaren jongeren dat zij 
door deelname, het tonen van inzet of het behalen van een prestatie iets terugkrijgen. Het 
gegeven dat jongeren iets krijgen voor hun inzet werkt aanmoedigend en kan ertoe 
bijdragen dat jongeren zich actief blijven inzetten voor Youth Organizing.  
Het belonen kun je om verschillende redenen inzetten. Ten eerste biedt een beloning voor 
jongeren een trigger om mee te doen of om zich aan een Youth Organizing project te 
binden. Je kunt jongeren bijvoorbeeld motiveren met eten of de mogelijkheid tot het 
verwerven van een subsidiebedrag waarmee zij hun radio- of televisiedebuut kunnen 
maken. In de tweede plaats zetten jongerenwerkers het principe belonen in als bekrachtiger 
of stimulator van goed / actief / verantwoordelijk gedrag. Als jongeren (hebben) laten zien 
dat ze zich inzetten of regie nemen, kun je hen belonen met bijvoorbeeld een uitstapje of 
een hoodie van de jongerenwerkorganisatie. 
 
 

 

 

 

Een aandachtpunt is om in het contact met jongeren heldere afspraken te maken over de 
voorwaarden om de beloning te krijgen om te voorkomen dat jongeren teleurgesteld raken of 
misbruik maken van de situatie. 
 

 

 

 

 

 

 

‘Ik denk wat in ieder geval goed is en vooral bij 
media dat ze een product maken. Dus die krant of 
dat radioprogramma is het resultaat. Het is goed 
voor hun als ze kunnen zien wat ze gemaakt 
hebben een concreet eindproduct.’ 
(Jongerenwerker) 

‘Je kunt ze dus belonen met wie goed gedrag 
vertoont mag eindredacteur worden. Wat ze ook 
uitnodigt om de regie te nemen en hard te 
werken.’ (Jongerenwerker) 

‘Een ander dilemma dat speelt bij mij is dat jongeren mee doen 
met iets, hiervoor een vergoeding krijgen en aangeven dat alles 
goed gaat. Terwijl uiteindelijk blijkt dat het helemaal niet goed 
gaat en de boel bij elkaar liegen en bedriegen om het geld te 
houden of het geld te blijven ontvangen.’ (Jongerenwerker) 
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Principe 7:   1-op-1 contact 
Het laatste methodische principe is 1-op-1 contact. 1-op-1 contact verwijst naar de 
momenten waarop jongerenwerkers jongeren individueel aanspreken buiten de groep om. 
Om drie redenen kun je als jongerenwerker persoonlijke aandacht geven aan deelnemers 
van Youth Organizing: a) bieden van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; b) jongeren 
aanspreken op gedrag en c) jongeren ondersteunen bij persoonlijke problemen.  
 
a) Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling  
Als jongerenwerker kun je jongeren via 1-op-1 contact begeleiden bij hun persoonlijke 
ontwikkeling, zoals het versterken van hun zelfbeeld of het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Je kijkt of, en zo ja op welke gebieden, jongeren zich kunnen ontwikkelen en 
bespreekt dit met hen. Je kunt een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen voor de jongere.  
  

 

 

 

 

 

b) Aanspreken op gedrag 
In de tweede plaats kun je 1-op-1contact met jongeren in YO-projecten gebruiken om 
jongeren aan te spreken op hun gedrag. Zodra je signaleert dat een jongere het proces 
belemmert, kun je jongeren via 1-op-1 contact bewust maken van hun negatieve gedrag en 
het effect hiervan op de groep en de projectdoelen. Dit kan door hen een spiegel voor te 
houden zodat zij zich bewust worden van hun gedrag. 1-op-1 contact kan ook gebruikt 
worden om het gedrag van jongeren te beïnvloeden via een positieve benadering, 
bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op de positieve kanten van een jongere en door een 
jongere die boos is vrolijk te maken door een grapje.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

‘En dan ga je kijken hoe ga ik dat doen, dan stel je een 
persoonlijk plannetje met diegene op. Ga je kijken van wat heb 
je nodig om goed in dat team te kunnen functioneren of 
eigenlijk nog een stap daarvoor wat heeft het team nog nodig? 
En kijken wat die jongere daarin nog kan betekenen.’ 
(Jongerenwerker) 

‘Dan zijn er verschillende methodes die wij wel eens doen. Die wij 
hier veel vaak doen is spiegelen. Niet dat we dan die jongere ook 
echt gaan pesten. Maar dan gaan we wel zijn gedrag een beetje 
nabootsen, en dan uiteindelijk aan het einde van de dag roepen 
wij hem bij ons en dan vragen we Heb je gemerkt wat wij 
vanavond deden? En dan zegt hij ja jullie waren een beetje 
irritant vanavond hoor. En dan vragen wij wat was dat dan 
precies? En dan laten wij hem benoemen wat wij deden zodat hij 
eigenlijk zijn eigen gedrag gaat benoemen. Dat is iets wat wij 
wel veel toepassen. (Jongerenwerker) 
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c) Ondersteunen bij persoonlijke problemen 
Tot slot kun je je met het principe 1-op-1 contact richten op problemen in de 
levens van jongeren zoals problemen thuis of op school. Doordat je als jongerenwerker 
intensief contact hebt met jongeren signaleer je soms dat zaken niet goed gaan. Soms 
geven jongeren zelf aan dat zij problemen hebben. Het is belangrijk dat je hier oog voor hebt 
en goed luistert. Hierbij is het van belang dat je begrip en respect toont voor de situatie van 
de jongere en hen een veilige haven biedt waar zij hun verhalen kunnen doen. Als 
jongerenwerker ben je vaak de enige die dingen weet en ziet. Je vraagt aan jongeren wat zij 
nodig hebben en zoekt samen met hen naar oplossingen en indien nodig passende hulp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Toegankelijkheid en flexibiliteit zijn belangrijke houdingsaspecten die je als jongerenwerker 
in kunt zetten in het 1-op1 contact. Toegankelijk en flexibel zijn, betekent enerzijds dat voor 
jongeren de drempel laag is om individuele vragen, ontwikkelbehoeften of problemen te 
delen.  
 
 
 
 
 
 
 
Anderzijds betekent het dat jongeren zich uitgenodigd voelen om met jouw persoonlijke 
zaken te bespreken. Jongeren voelen zich uitgenodigd als ze merken dat je aandacht voor 
hen hebt, hen serieus neemt en oprechte interesse in hen toont. Als je zelf verder als 
jongerenwerker geen oplossingen kan bieden voor de problemen van de jongeren, dan kan 
het helpen om hen door te verwijzen naar andere instanties.  
 

 

 

 

 

 

‘Er loopt een jongen hier die meerdere familieleden heeft 
verloren aan kanker. En er was een ander jongen die hem 
uitschold met het woord kanker. Hierdoor werd hij 
ontzettend boos, begon te huilen en wou gaan vechten. Toen 
nam ik die jongen apart en ging ik met hem praten. Toen heeft 
hij mij verteld wat er aan de hand was. Dat valt ook onder 
ondersteuning want je moet ook een luisterende oor voor ze 
hebben. Ze moeten hier hun problemen kwijt kunnen, want stel 
dat ze dit thuis of buiten niet kunnen. Ze moeten ergens hun 
zegje kwijt kunnen anders kan het zo zijn dat de 
problemen uitlopen.’ (Jongerenwerker) 

‘Zij kunnen met alles 24 uur per dag bij mij aankomen met 
problemen dan ga ik met ze praten en probeer ik te helpen als er 
wat is.’ (Jongerenwerker) 
 

‘Wat ik merk is dat ze de manier hoe ik het met ze bespreek fijn 
vinden, want ik hoor vaak terug, bij XXX kun je alles zeggen, hij 
heeft altijd oor naar je en dat heb ik ook.’ (Jongerenwerker) 
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Opdrachten bij deel 4 
 
Voor jongerenwerkers:  
 
Opdracht 6:  Werven 
 
Er werden 3 manieren beschreven waarop jongerenwerkers jongeren kunnen werven voor 
Youth Organizing. Dit zijn: 1) contact leggen in hun leefwereld; 2) jongeren benaderen via 
andere jongerenwerkactiviteiten; 3) deelnemers inzetten om jongeren te werven.  
   

• Welke van deze 3 manieren zet jij in om jongeren te werven voor YO-projecten? En 
waarom?  

• Kun je hiervan voorbeelden geven? 
 
Opdracht 7: Screenen 
 
Er werden 4 criteria beschreven waar een jongerenwerker op kan letten tijdens het screenen 
van jongeren voor YO-projecten. De jongerenwerker kan zich richten op: 1) leeftijd en sekse; 
2) gedeelde interesses van jongeren; 3) capaciteiten van jongeren en 4) garanderen van 
pedagogisch klimaat.  

• Op welke criteria richt jij je tijdens het screenen van jongeren voor jouw YO-
projecten? En waarom? 

• Hoe zorg je ervoor dat je desalniettemin jongeren niet buitensluit tijdens het 
screeningsproces? 

 
Opdracht 8: Positieve emoties 
 
Er werden 3 manieren beschreven waarop jongerenwerkers jongeren positieve emoties 
kunnen  laten ervaren tijdens YO-projecten: 1) plezier bieden; 2) waarderen en 3) faciliteren 
van (tussentijdse) succesmomenten. 

• Welke van deze strategieën zet jij in tijdens jouw YO-projecten? En hoe? 
 
Voor studenten: 

• Onderzoek hoe een jongerenwerker bij een (jongerenwerk)organisatie jongeren werft 
voor YO-projecten, op basis van welke criteria hij/zij hen screent en hoe hij/zij het 
principe positieve emoties inzet. Doe dit door een jongerenwerker te interviewen en 
gebruik daarbij onder andere de schuingedrukte vragen hierboven. 
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Deel 5  AANSTURING 
Dit deel van de methodiekbeschrijving is primair bedoeld voor leidinggevenden van 
uitvoerende jongerenwerkers. In dit deel wordt ingegaan op het aansturen van teams en 
jongerenwerkers en het organiseren van deskundigheidsbevordering. 

Methodiek Youth Organizing 
Deel 5. Aansturing 

- Samenstelling teams 
- Management 
- Contact met samenwerkende organisaties 
- Deskundigheidsbevordering 

 
 

5.1 Samenstelling teams 
 
Werken in teamverband kan de kwaliteit van Youth Organizing waarborgen, doordat de 
betrokkenen elkaar kunnen aanvullen op verschillende gebieden zoals coaching, netwerken, 
vakdeskundigheid (bijvoorbeeld fotografie) en het handhaven van regels. Het is nodig zodat 
de jongerenwerkers elkaar kunnen ondersteunen en een leerklimaat kunnen stimuleren 
(Bakker, 2011). Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk om de jongeren zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij voorbereiding en uitvoering van Youth Organizing projecten. Hoe de 
gezamenlijke contactmomenten binnen het team eruit zien en welke doeleinden het kent, 
verschilt per praktijk, context en situatie. Bijvoorbeeld er kunnen wekelijks 
teamvergaderingen plaatsvinden, waarin teamleden de ontwikkelingen en de dynamiek in 
een groep bespreken, plannen maken voor de toekomstige activiteiten, verlopen activiteiten 
evalueren en expertise en vakkennis met elkaar uitwisselen. 
Het is aan te bevelen om een divers team samen te stellen qua sekse, etniciteit en leeftijd. 
Diversiteit in het team draagt een breed palet aan kennis en ervaring met zich mee waaruit 
geput kan worden bij het werken met jongeren. Een etnisch divers team (qua sekse, 
ervaring en culturele achtergrond) is noodzakelijk om goed te kunnen werken met jongeren 
van verschillende culturele achtergronden (Broekx, 2002; Otten & Jongerenwerkteam 
Iriszorg Nijmegen, 2007). Het draagt eraan bij dat er verschillende kwaliteiten voor jongeren 
beschikbaar zijn en dat jongeren zich kunnen identificeren met jongerenwerkers. De 
aanwezigheid van vrouwelijke werkers, draagt bij aan de toegankelijkheid voor meiden 
(Adema, 1995; Boonstra & Wonderen, 2009). Daarnaast zijn jongerenwerkers met 
ervaringskennis (streetwise) beter in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren 
en kunnen van daar uit versneld een goede relatie opbouwen met jongeren. 
 
5.2 Management 
 
Het team van Youth Organizing dient aangestuurd te worden door een projectleider, 
locatiecoördinator of door een voorman. De aansturing op het primaire proces kan praktisch 
vorm krijgen door regelmatig teamvergaderingen te organiseren waarin aandacht is voor de 
dagelijkse gang van zaken, werkafspraken, casuïstiek, de methodiek van Youth Organizing 
en verantwoording van resultaten. 
In het teamoverleg is het heel belangrijk dat er tijd is voor het bespreken van casuïstiek en 
dilemma’s met betrekking tot werken met jongeren. Dit biedt mogelijkheden voor 
jongerenwerkers om te reflecteren op hun handelen en van elkaar te leren. Door ervaringen 
te delen groeit er bovendien een gezamenlijke aanpak als team.  
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Een ander belangrijk aandachtspunt voor de teamleider is erop toezien dat jongerenwerkers 
enerzijds een stevige binding hebben in de organisatie en anderzijds de ruimte en het 
mandaat krijgen om zelf vorm te geven aan het contact met jongeren, inclusief toegang tot 
de daarbij behorende middelen (Verhagen, 2008). Het vraagt om het zoeken naar een 
balans tussen structuur en vrijheid (Kelderman, 2002). Aanvullend op de teamvergaderingen 
kan er zo nu en dan (wekelijks of maandelijks) een bilateraal overleg plaatsvinden tussen 
teamleider en jongerenwerker met het doel om de kwaliteit van functioneren van de 
individuele werkers te bespreken. 
 
5.3 Contact met samenwerkende organisaties 
 
Jongerenwerkers werken bij Youth Organizing vaak samen met instanties in de omgeving 
van de jongere zoals school, politie (buurtregisseurs), woningbouwcorporaties, 
vakspecialisten (zoals een danslerares), jeugdprofessionals uit sociale wijkteams, de 
gemeente, een ouderenzorgcentrum en winkeliers (zie ook paragraaf 3.4 Samenwerking). 
De teamleider is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact op 
organisatieniveau en het vastleggen van samenwerkingsafspraken. 
Het hebben van duidelijke afspraken met samenwerkingspartners is heel belangrijk, omdat 
verkeerde uitvoering of naleving van de afspraken de kwaliteit van de begeleiding aan de 
jongere problemen kan opleveren. Een document waarin de afspraken helder verwoord zijn 
en duidelijk is welke verantwoordelijkheid bij welke partij ligt, kan hier bij helpen. 
 
5.4 Deskundigheidsbevordering 
 
Om te zorgen dat de kwaliteit van Youth Organizing wordt gewaarborgd en jongerenwerkers 
zich professioneel (blijven) ontwikkelen, is deskundigheidsbevordering nodig.  
Deskundigheidsbevordering kan verschillende vormen hebben, uiteenlopend van:  

• Introductie en basistrainingen voor nieuwe medewerkers binnen de organisatie; 
• Het volgen van ontwikkeling via een Persoonlijk ontwikkelingsplan; 
• Periodieke in-company-trainingen om de deskundigheid van de jongerenwerkers 

binnen Youth Organizing te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen 
over motiverende gespreksvoering, herkennen en omgaan met agressie, omgaan 
met autisme, werken met jongeren met licht verstandelijke beperkingen, huiselijk 
geweld en kindermishandeling en het werken met software-instrumenten; 

• De mogelijkheid externe studiedagen of conferenties bij te wonen. 
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LIJST MET LASTIGE BEGRIPPEN 
 

Disciplinering: jongeren orde en (strenge) handhaving van regels leren. 

Doelgroep formulering: een algemene beschrijving van de groep jongeren die je met de 
werkwijze wilt bereiken. In de doelgroep formulering kun je onder andere gegevens 
opnemen over: geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie, sociale omgeving en eventuele 
bijzondere kenmerken.  

Doorleiden: jongeren in contact brengen met instanties of organisatie die (mogelijk) 
aansluiten bij hun behoeften of problemen.  

Emancipatie: het streven naar gelijke rechten en zelfstandigheid voor alle groepen in de 
bevolking (www.encyclo.nl). 

Grootstedelijk jongerenwerk: professioneel jongerenwerk dat uitgevoerd wordt in grote 
steden in Nederland. In vergelijking met het jongerenwerk op het platteland wordt er binnen 
grootstedelijke gebieden gewerkt met grotere diversiteit aan doelgroepen en werkwijzen.  

Intrinsieke motivatie: de motivatie die een jongere uit zichzelf heeft om in actie te komen of 
stappen te ondernemen. Wanneer een jongere intrinsiek gemotiveerd is, wil hij/zij 
handelingen doen omdat hij/zij dat zelf wil en niet omdat iemand anders dit opdraagt (als 
iemand van buitenaf wordt gemotiveerd spreek je van extrinsieke motivatie) 
(www.encyclo.nl). 

Kwetsbare jongeren: jongeren met complexe problemen op diverse levensterreinen. Het is 
juist de opeenstapeling van problemen wat deze groep kwetsbaar maakt. Bijvoorbeeld 
jongeren met problemen op het gebied van onderwijs, de thuisomgeving, werk, wonen of 
financiële huishouding.  

Methodiekbeschrijving: praktische leidraad van een bepaalde werkwijze. Het doel, de 
doelgroep en de aanpak zijn dusdanig uitgewerkt dat je er meteen mee aan de slag kan.  

Methodische principes: het gereedschap van de jongerenwerker dat hij/zij nodig heeft om 
de doelen van de werkwijze te kunnen bereiken en te kunnen werken met de doelgroep. De 
methodische principes geven inhoudelijk richting aan het contact dat de jongerenwerker 
heeft met jongeren.  

Methodische stappen: De methodische stappen verwijzen naar een vaste chronologische 
volgorde in het handelen van een jongerenwerker die altijd wordt doorlopen.  

Pedagogische civil society: een burgermaatschappij waarin meerdere volwassenen (niet 
alleen ouders)  verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen  

Pedagogisch concept: de visie van de organisatie op de wijze waarop zij bijdraagt aan de 
opvoeding van jongeren.  

Pedagogische opdracht: betreft de rol van het jongerenwerk in het opvoeden van 
jongeren.  

Pedagogische relatie: de opvoedrelatie van de jongerenwerker met de jongere. 

Peers: jongeren die eigenschappen met elkaar delen (leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, 
subcultuur of woonplaats en taalgebruik), ervaringen met elkaar delen (middelengebruik, 
levensstijl en scholing) en/of lid zijn van dezelfde groep (McDonald et al., 2003).  

Professionaliteit: het deskundig, op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een 
beroep door de beroepskracht. 
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Registreren: het vastleggen van informatie en gegevens om inzicht te kunnen krijgen in de 
resultaten van de werkwijze. 

Sociaal-agogische werkwijze: werkwijze die wordt ingezet door een agogische 
professional met de bedoeling dat mensen zich op de een of andere manier ontwikkelen 
(Brinkman, 2009). 

Sociale infrastructuur: het geheel van formele en informele organisaties, diensten, 
voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maakt dat mensen in redelijkheid in sociale 
verbanden (buurten, groepen, netwerken, huishoudens) kunnen leven en kunnen 
participeren in de samenleving (Engbersen & Sprinkhuizen,1998).  

Formele samenwerking: samenwerking met instanties op het terrein van onderwijs, 
hulpverlening (zorg) en maatschappelijke dienstverlening. 

Informele samenwerking: sociale verbanden op persoonlijke basis. Voorbeelden hiervan 
zijn bewonersorganisaties, ondernemers en sportverenigingen. 
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Samenvattend schema Youth Organizing 
 

Methodiek Youth Organizing 
Deel 1. Positie 
Youth Organizing is een specifieke methodiek van het jongerenwerk die jongeren uitnodigt, 
activeert, motiveert en ondersteunt om zelfstandig initiatieven te nemen, vorm te geven, uit te 
voeren en te onderhouden met als doel het versterken van het zelforganiserend vermogen van 
jongeren. Er zijn 4 kenmerken/voorwaardes voor YO:  
1) jongeren hebben de regie 
2) jongeren bepalen het onderwerp 
3) Jongerenwerker ondersteunt jongeren naar behoefte 
4) Jongeren zorgen voor praktische realisatie  
5) Jongeren werken samen.  

Deel 2. Inhoudelijk kader (wie, wat, waar, waarom, waartoe?) 
Aanleiding 
Behoeftes of 
problemen van 
jongeren die zij met 
ondersteuning zelf 
kunnen vervullen of 
aanpakken.  

Doelgroep  
Jongeren tussen de 
10 en 23 jaar die 
zich in een 
kwetsbare positie 
bevinden in de 
maatschappij.  

Doelen  
1) Binding aan de 

samenleving 
2) Vergroten van de 

verantwoordelijkheid 
3) Vorming 
4) Ontmoeting 
 

Pedagogische 
opdracht 
Pedagogisch concept 
1) Zelforganisatie 
2) Democratische 

vorming 
3) Kritisch bewustzijn 
Pedagogisch klimaat 
1) Veiligheid 
2) Bieden van 

leeromgeving 
Pedagogische relatie 
1) Gezag 
2) Positieve 

benadering 
3) Aansluiten 
4) Dialogiserend 

opvoeden  
5) Structuur bieden 

Deel 3. Organisatie 
- Locatie 

Om activiteiten te organiseren hebben jongeren een locatie nodig waar zij bijvoorbeeld 
kunnen vergaderen en kunnen beschikken over computer faciliteiten. Voor de uitvoering 
van Youth Organizing maken zij gebruik van openbare, lokale ontmoetingsplekken zoals 
een school, een ouderenzorgcentrum, een sporthal, of een studio. 

- Middelen 
Voor de organisatie en uitvoering van YO-projecten hebben jongeren bepaalde faciliteiten 
nodig en een budget. 

- Veiligheid 
Het waarborgen van veiligheid is van belang zodat alle jongeren zich uitgenodigd voelen 
en thuis voelen bij Youth Organizing initiatieven. 

- Samenwerking  
Een goede samenwerking met partners is van belang om jongeren in het kader van Youth 
Organizing toegang te geven tot specifieke expertise en hulpbronnen. 
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Deel 4. Uitvoering (inclusief het handelen van de jongerenwerker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel 5. Aansturing 

- Samenstelling teams 
Werken in teamverband kan de kwaliteit van Youth Organizing waarborgen, doordat de 
betrokkenen elkaar kunnen aanvullen op verschillende gebieden. 

- Management 
Om de kwaliteit te waarborgen moet het team goed aangestuurd worden door een 
projectleider, locatiecoördinator of door een voorman. 

- Contact met andere organisaties 
Het onderhouden van contact en het hebben van duidelijke afspraken met 
samenwerkingspartners is heel belangrijk, omdat verkeerde uitvoering of naleving van de 
afspraken de kwaliteit van de begeleiding aan de jongere problemen kan opleveren. 

- Deskundigheidsbevordering 
Om te zorgen dat de kwaliteit van Youth Organizing wordt gewaarborgd en 
jongerenwerkers zich professioneel (blijven) ontwikkelen, is deskundigheidsbevordering 
nodig. 

 

 

 
Youth Organizing Methodische stappen             

1. Werven 
2. Screenen 
3. Idee ontwikkelen 
4. Plan maken 
5. Plan uitvoeren 
6. Evaluatie 

Methodische principes 

1. Inspelen op 
interesses 

2. Praktische hulp 
3. Peer-support 
4. Leren door 

doen 
5. Positieve 

emoties 
6. Belonen 
7. 1-op-1 contact 
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