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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de overeenstemming die wij hebben bereikt met het bestuur van de stichting Jong over het 
jaarcontract 2021 en het addendum dat daarbij hoort.  
 
Inleiding 
Om te komen tot deze afspraken, hebben de gemeente en St. Jong de afgelopen maanden intensief 
met elkaar gesproken. Het belang van de jongeren in Goirle stond voor beide partijen voorop. Door 
de intensieve gesprekken over de inhoud van het jongerenwerk, zijn we meer elkaars taal gaan 
spreken. Daardoor zijn het ‘hoe en wat’ nu veel duidelijker. We weten wat we van elkaar verwachten.  

 
Informatie 
De gemeente Goirle verlengt het contract met St. Jong voor de uitvoering van het jongerenwerk tot 
1 januari 2022. In een addendum bij het contract staan aanvullende afspraken over de doelen en de 
aanpak van het professioneel jongerenwerk. En over de samenwerking met de andere partners in het 
voorliggend veld.  
 
In het addendum hebben we opgenomen dat stichting Jong haar aanpak voor het jongerenwerk dit 
jaar voor het grootste deel voortzet en dat zij daarnaast twee pilots zal gaan draaien die gericht zijn 
op kwetsbare jongeren. In deze pilots gaat zij de nieuwe werkwijze die wij vragen, toepassen. D.w.z. 
op basis van een analyse van de huidige en toekomstige situatie van Goirlese kwetsbare jongeren 
adviseert zij ons voor welke twee subdoelgroepen zij een plan van aanpak maken. In dat plan van 
aanpak staat welke methodes zij hanteert en welke resultaten zij wil behalen. Stichting Jong zal ons 
tweemaandelijks rapporteren over de pilot.  Daarnaast is in het addendum opgenomen dat stichting 
Jong deelneemt aan samenwerkingsbijeenkomsten met de andere organisaties in het voorliggend 
veld om zo te komen tot een meer integrale aanpak. Van alle organisaties verwachten wij een actieve 
bijdrage, ieder vanuit zijn eigen kracht en expertise. Doel van die samenwerkingsbijeenkomsten is 
om tot een gezamenlijke visie te komen gericht op goede en gezamenlijke ondersteuning van al onze 
inwoners van 0 – 120 jaar in een continue lijn.  
  
De gemeente en St. Jong vinden dit een resultaatgerichte aanpak. Hiermee kunnen we verschil maken 
voor jongeren in Goirle. En dan vooral kwetsbare jongeren die bijvoorbeeld te maken hebben met 
eenzaamheid, verslaving of mantelzorg. Om de stichting Jong te ondersteunen hebben wij in het 
addendum afgesproken dat zij – indien nodig – extra expertise mogen inzetten. Wij hebben hiervoor 
nog een klein aanvullend budget beschikbaar gesteld.   
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Vervolg 
Wij hebben in het addendum duidelijke afspraken gemaakt over rapportages en meetbare   
afspraken.  

 
Communicatie 
Wij zullen de Participatieraad, andere partners in het voorliggend veld en overige stakeholders 
informeren over de overeenkomst.  
 
Bijlagen 
N.v.t.  

 


