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Project Kwetsbare jeugd
Lemmer
Op basis van een rapportage van
de gemeente is door het college
gekozen om in eerste instantie in
Lemmer e.o. extra in te zetten op
terugdringen van drugsgebruik
en bevorderen van de
weerbaarheid onder jongeren.
Jongerenwerk op school
School is een van de
belangrijkste vindplaatsen van
jongeren. Daarom is school een
vaste werkplek voor
jongerenwerkers. In het
Zuyderzee Lyceum in Lemmer
heeft JongFM een jeugdkantoor.

Inzet en activiteiten 2018

Toelichting en resultaten

Vervolg 2019

Voor 2018 is een extra subsidie
verleend voor de activiteiten. In
een tussentijdse rapportage is
begin augustus de voortgang
beschreven.

Het programma 2018 heeft een
uitloop in 2019. Op 4 april wordt
het programma afgesloten met
een Lifestyle Event in
samenwerking met het
Zuyderzee Lyceum in Lemmer.

De verantwoording wordt uiterlijk
13 weken na de laatste activiteit
aan het college aangeboden.

Op basis van het ‘model
Lemmer’ is op alle VO scholen in
De Fryske Marren jongerenwerk
actief geweest.

De volgende projecten zijn met
leerlingen uitgevoerd:

Projecten in het kader van actief
burgerschap worden
gecontinueerd. Ook de
inloopfunctie in Lemmer
(jeugdkantoor) en
jongerencoaching op school
krijgen een vervolg.

Jongerenwerk neemt structureel
deel aan de ZAT overleggen van
het Zuyderzee Lyceum en CSG
Bogerman in Balk.

Zuyderzee Lyceum Lemmer:
●

Project Meidenvenijn
n.a.v. een enquête onder
mentoren. Met
aanvullende activiteiten in
Het PAC.

Het project is niet genoemd in de
aanbestedingsdocumenten voor
het welzijnswerk, terwijl de
projectperiode eindigt in 2020.

De taken van jongerenwerk op
school zijn:
1. Projecten met leerlingen
opzetten in het kader van
actief burgerschap.
2. Opzetten van projecten
met ouders rond het
thema opgroeien en
opvoeden.
3. Coachen van (zorg)
leerlingen.

Leerlingen waar zorgen over zijn
zonder dat hulpverlening hoeft te
worden ingeschakeld worden
doorverwezen naar JongFM voor
coaching en deelname in
projectgroepen (zelfvertrouwen,
uitbreiden sociaal netwerk).

●
●

●
●

Leerlingen in
hulpverleningstrajecten krijgen
de mogelijkheid om bij JongFM in
projectgroepen en door coaching
te werken aan zelfvertrouwen en
uitbreiden sociaal netwerk.

●
●
●
●

●

Fundag op het AZC in
Balk.
Speldag OBS De
Tweespan n.a.v. opening
pannakooi.
Paarse Vrijdag uit
solidariteit met lhbt ers.
Kerstgala voor alle
leerlingen.
Broodjes acties voor
Stichting Edukans.
CasinoParty.
Gametoernooien.
Workshopprogramma
voor ouders met als
thema’s puberbrein,
gamen en drugs
(uitvoering in 2019).
Kleinere activiteiten als
(klassen) feesten, meiden
activiteiten, sport en spel
activiteiten.

CSG Bogerman Balk:
●
●

Project voetbaltoernooi
voor alle 3e jaars.
Klassenuitje n.a.v. zorgen
over onderlinge omgang.

Team JongFM maakt zich zorgen
over het vervolg van
Jongerenwerk op school op
lange termijn. In de
aanbestedingsdocumenten wordt
Jongerenwerk op school niet
genoemd als een project dat
gecontinueerd moet worden.

Bornego en Sevenwolden Joure:
●

Jongerenwerk in
jongerencentra
Het accommodatiegebonden
jongerenwerk is op z’n retour.
Het aantal jongeren dat behoefte
heeft aan een dagelijkse
hangplek is fors afgenomen. Een
aanbod van activiteiten spreekt,
mede door de beperkte
middelen, minder tot de
verbeelding. De vraag is of er
voldoende draagvlak is om te
blijven investeren in
jongerencentra. De
ondersteuning van eigen
initiatieven van jongeren blijft
uiteraard een kerntaak.

Lemmer
JongFM zet verder in op
verzelfstandiging van
jongerencentrum Het Pac:
●

●

De podiumzaal in
jongerencentrum Het Pac
in Lemmer is
Cultuurpodium. Een
groep Lemster jongeren
heeft daarvoor de
Stichting Cultuurpodium
Lemmer opgericht.
Het Cultuurpodium wordt
geëxploiteerd door een
zelfstandige stichting.

Wekelijkse pauze
activiteiten in de periode
maart tot en met
december.

De Stichting Cultuurpodium
Lemmer verzorgt het beheer van
Het PAC. De opbrengst van de
huur die wordt betaald door
andere gebruikers is beschikbaar
voor de activiteiten van de
stichting.
Naast incidenteel gebruik voor
vergaderingen en workshops, is
Het PAC gehuurd door
dansscholen uit Heerenveen en
Lemmer.
Het Zuyderzee Lyceum gebruikt
Het PAC voor schoolfeesten en
de buitensport (kleedruimte). Het
Zuyderzee Lyceum betaalt geen
vergoeding voor het gebruik,
JongFM heeft gratis de
beschikking over een
projectruimte op school.

De activiteiten worden zoveel
mogelijk gecontinueerd. Door de
sluiting van ‘t Haske heeft Balk
geen tienerruimte meer.

Grotere activiteiten van de
stichting zelf waren Show Your
Talent 2018, een HardcoreParty
en een Pubquiz. Daarnaast
waren er diverse kleine
activiteiten.
Voor het beheer van Het PAC
hebben twee jongeren een
vrijwilligerscontract.
Balk
Plaatselijk belang hecht waarde
aan de inloop functie van ‘t
Haske en wil deze graag
behouden.

Een jongere uit Balk
coördineerde onder begeleiding
van JongFM een tienersoos. Zij
heeft een vrijwilligerscontract. Na
de sluiting van ‘t Haske heeft de
tienersoos geen onderdak meer.
Een projectgroep van jongeren
uit Balk heeft ook in 2018 in het
kader van Halloween ‘Haunted
Haske’ georganiseerd. ‘t Haske
is voor deze gelegenheid
omgebouwd tot spookhuis. In
totaal waren circa 30 jongeren
betrokken op het project. De
publieke belangstelling was weer
groot.

Jongerenwerk op straat
JongFM legt en onderhoudt
contacten met jongeren die het
openbaar terrein gebruiken als
ontmoetingsplaats.

JongFM heeft een overzicht van
hangplekken in Lemmer en Balk
die wekelijks worden bezocht.

Er zijn in 2018 nauwelijks
meldingen van overlast van
jongeren die elkaar op straat
ontmoeten. Het jongerenwerk
heeft een preventieve werking.

Na de realisatie van de
sportvoorziening bij OBS De
Tweespan, heeft een groep
oudere jongeren er in de
zomerperiode gebruik van
gemaakt als ontmoetingsplaats.
Dit leverde klachten op uit de
buurt. JongFM heeft
deelgenomen aan een aantal
overleggen met school, buurt en
wijkagent. JongFM heeft contact
gelegd met de groep en met hen
een serie activiteiten
georganiseerd in Het PAC.

De groep heeft in Het PAC een
alternatieve ontmoetingsplaats
gevonden, de overlast is
beëindigd.

Daltonschool Sint Jozef heeft het
initiatief genomen om een update
van het schoolplein te benutten
om het plein een buurtfunctie te
geven. Voor dit idee is een
projectgroep gevormd met
Lyaemer Wonen, wijkagent en
jongFM. De rol van JongFM is
vooral om de participatie van
jongeren vorm en inhoud.

De Ambassadeur Jeugd van
JongFM is lid van de
projectgroep.

De inzet wordt gecontinueerd.

Na realisatie is de
buurtvoorziening onderdeel van
het straatwerk van JongFM.

Jongerenwerk in stad en
dorpen
Wat betreft het jongerenwerk in
stad en dorpen werkt JongFM
vraaggericht.

Signalen van pestgedrag in
Oosterzee en Echtenerbrug
Op basis van signalen bij de
gemeente zijn in Oosterzee en
Echtenerbrug gesprekken
geweest met sleutelfiguren over
pestgedrag. De dorpen zien de
signalen als incidenten tussen
gezinnen en niet als ‘probleem
van de dorpen’. Met de beide
basisscholen is een algemeen
workshopprogramma voor
ouders aangeboden met de
workshops Drugs, Puberbrein en
Praten met pubers.

De belangstelling voor de
workshops was matig. Alleen de
workshop Praten met pubers
ging door, met vijf deelnemers.

JongFM is beschikbaar voor
eventuele vervolgacties, het
initiatief ligt bij de dorpen.

In 2018 is de volgende inzet
geleverd:

Resultaat is beter in je vel zitten
JongFM zorgt voor
en meer zelfvertrouwen om eigen jongerencoaching tot 1
keuzes te maken.
september 2019.

De directie van één van de
basisscholen noemde de
aandacht van JongFM ‘mosterd
na de maaltijd’. Volgens de
directeur heeft de gemeente
(gebiedsteam) het in een eerder
stadium laten liggen.

Jongerencoaching
Jongerencoaching geeft
individuele ondersteuning aan
jongeren. De jongerencoach
stimuleert jongeren zelf keuzes
te maken en het beste uit zichzelf
te halen. Vergroten van
zelfvertrouwen en het sociaal
netwerk staan centraal. Daarmee
wordt voorkomen dat jongeren
hulpverlening nodig hebben of
terugvallen na
hulpverleningstrajecten.

●
●

Meidenwerk HAVO 1
Zuyderzee Lyceum.
Afstemmen met zorg
coördinator/mentoren VO
scholen Lemmer en Balk
van de inzet van de
jongerencoach.

●

●

Begeleiden van diverse
jongeren bij zelfbeeld,
zelfvertrouwen, stappen
in de toekomst
(studie/vervolgstappen)
en vergroten van het
sociaal netwerk.
Werken met een aantal
zorgleerlingen aan de
thema’s pesten, gamen
en relatie kind/ouder.

Meidenwerk speciaal
Meidenwerk speciaal is een serie
activiteiten voor meisjes die zich
vanwege een lichte beperking
niet thuis voelen bij reguliere
meidenactiviteiten en een
beperkt sociaal netwerk hebben.
Het is een initiatief van een
aantal moeders uit Balk. JongFM
ondersteunt het initiatief.
Project Hans
Hans het spaarvarken van
JongFM. Hij verzamelt geen
geld. Hans is de spaarpot voor
goede ideeën. Ideeën van en
voor de jeugd in de gemeente De
Fryske Marren.

JongFM zet in op een
meidenclub die gemeentebreed
activiteiten organiseert.

Voor deelname zijn de meiden
afhankelijk van ouders en
verzorgers. Een aantal is
onregelmatig aanwezig vanwege
vervoersproblemen.

De initiatiefgroep beraadt zich op
het vervolg. Wellicht moet meer
regionaal gewerkt worden om het
draagvlak te vergroten.

Hans is op tournee geweest. Er
zijn 17 bruikbare ideeën
ingediend. Een deskundige jury,
bestaande uit een ondernemer,
zangeres en Maaike Slump als
Ambassadeur Jeugd, heeft de
ideeën beoordeeld.

Project Hans is gewonnen door
kinderclub De Bezige Bijtjes in
Rottum. Het winnende idee is
een dorpsmoestuin als
ontmoetingsplaats centraal in het
dorp. De oogst is verspreid onder
de ouderen in Rottum.

Project Hans staat symbool voor
de methodiek van JongFM:
(welzijns) projecten op basis van
ideeën van inwoners, waardoor
optimaal gebruik wordt gemaakt
van de goodwill, het
enthousiasme en de (ervarings)
deskundigheid van mensen zelf.

De nummer twee is in
samenwerking met het
Zuyderzee Lyceum ook
uitgevoerd (onderdeel van
jongerenwerk op school). Een
leerling (13) heeft de Blockparty
bedacht; een wijkfeest in de
zomervakantie voor kinderen die
niet op vakantie gaan. De
Blockparty is een reizend feest
dat van wijk naar wijk trekt. Voor
de uitvoering heeft de leerling
een beroep gedaan op de
regeling Inwonersinitiatieven. Hij
heeft zijn Blockparty
gepresenteerd tijdens de
projectencarrousel van de
gemeente.

Het bedrijf waarmee Van der
Holst Coaching en Partners
meedoet aan
aanbestedingstrajecten heet dan
ook Code Hans.

Project Jong in DFM
Draagvlak voor gemeentelijk
jeugdbeleid onder jongeren, dat
is het doel van het project Jong
in DFM. Daarvoor worden ideeën
uitgewisseld tijdens een serie
jeugddebatten op de scholen.

Net als in 2013 heeft JongFM in
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een serie
jeugddebatten georganiseerd op
de scholen voor voortgezet
onderwijs. Met de politiek en
leerlingen zijn als voorbereiding
stellingen ontwikkeld.

Belangrijkste conclusie was dat
jongeren en politiek meer contact
met elkaar moeten hebben en
dat over de vorm en inhoud
nagedacht moet worden.
Samenwerken met scholen is
een voorwaarde. Een aantal
leerlingen heeft aangegeven mee
te willen denken.

Een brainstorm over het vervolg
volgt begin 2019. Daaraan doen
mee een vertegenwoordiging van
de politiek, de scholen,
jongerenwerk en de
Ambassadeur Jeugd.

Door de collegebesprekingen en
een eigen evaluatie van de raad,
heeft het vervolg op zich laten
wachten.
Ambassadeur
jeugdparticipatie
Voor gemeentelijk jeugdbeleid
met draagvlak is het van belang
dat jongeren meedenken en
meebeslissen. Samen met
JongFM brengt een
Ambassadeur Jeugd jongeren,
gemeente en politiek bij elkaar.

Maaike Slump uit Lemmer is in
2018 Ambassadeur Jeugd DFM
geweest. Zij heeft de focus
gehad op twee projecten: project
Jong in DFM en project
Kwetsbare jeugd Lemmer.

De inzet van een leeftijdsgenoot
helpt de herkenbaarheid en
participatie van jongeren
vergroten.

Maaike Slump gaat begin 2019
bij de marine werken. Zij wordt
als Ambassadeur Jeugd
opgevolgd door Melissa van
Nieuwenhoven uit Balk.

JongFM heeft tien jongerenpagina's gemaakt. Op de
jongerenpagina wordt vooral
verslag gedaan van initiatieven
van jongeren, o.a. de projecten in
het kader van jongerenwerk op
school. Daarnaast is er ruimte
voor nieuws en informatie over
diverse thema’s zoals gezonde
leefstijl, jeugdbeleid en
bijzondere verhalen.

De jongerenpagina heeft een
hoge waardering. De redactie
van de kranten wil de pagina
voortzetten. De artikelen worden
ook op de websites van de
kranten geplaatst..

De jongerenpagina wordt
gecontinueerd.

Project jongerenpagina
Met de NDC mediagroep heeft
JongFM afgesproken één keer
per maand een jongerenpagina
te maken voor de Zuid Friesland
en de Jouster Courant. De
jongerenpagina is vooral ook
bedoeld om ouders, verzorgers
en andere belangstellenden te
informeren over projecten van
het jongerenwerk.

Aanbesteding welzijnswerk
Het college heeft in 2017
besloten het welzijnswerk
opnieuw aan te besteden.

Van der Holst Coaching heeft de
drie inwonersavonden en de
marktconsultatie bijgewoond. Met
een groep van vijf specialisten is
deelname voorbereid.

Meedoen bleek in een laat
stadium niet mogelijk omdat het
college nieuwe aanbieders geen
mogelijkheid gaf een aanbod in
te dienen.

Aanvullende eisen:
Social Return On Invest
2% van de subsidie dient
aangewend te worden in het
kader van Social Return om bij
voorkeur mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt concreet toe te
leiden naar werk.

Van der Holst Coaching is
Van der Holst Coaching is door
erkend leerbedrijf en heeft in
de methodiek een gewaardeerde
2018 drie MBO stagiaires (niveau stageplaats.
4) en één HBO stagiaire een
stageplaats geboden.

Van der Holst Coaching is lid van
de Onderwijsadviesraad van
ROC Friese Poort.

Van der Holst Coaching heeft
een jongere die is gestopt met
zijn opleiding een
vrijwilligerscontract aangeboden.

De jongere begint in 2019 aan
een nieuwe opleiding.

In cijfers:
●
●
●

3 MBO 4 stagiaires
€ 7.500,1 HBO stagiaire
€ 2.500,Werkervaringsplaats
€ 7.500,-

Totaal: € 17.500,- = 12,5 % van
de subsidie (€ 140,993,-).

De jongere heeft zich onder
begeleiding van onze
jongerencoach georiënteerd op
zijn toekomst.

Huiselijk geweld en
kindermishandeling
Door vroegsignalering kan
sneller en adequater hulp worden
geboden bij huiselijk geweld en
kindermishandeling.

JongFM hanteert de meldcode
huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Rob van der Holst is
aandachtsfunctionaris.

Huiselijk geweld en
kindermishandeling is (uiteraard)
een voortdurend punt van
aandacht.

