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_________________________________________________________________________________
Kennisnemen van 
onze tweede terugkoppeling van de stand van zaken van de gesprekken met de stichting Jong.  
 
Inleiding 
Op 17 februari 2021 hebben wij uw raad geïnformeerd over de gesprekken met stichting Jong. 
Sindsdien hebben wij regelmatig overleg gehad over een nieuw contract omdat het vorige contract, 
zoals u weet, van rechtswege beëindigd is. Wij informeren u over de voortgang en de stand van 
zaken. 
 
Informatie 
Wij hebben de afgelopen maand over twee onderwerpen gesproken met stichting Jong. Kort 
samengevat, gaat het om het concretiseren van de doelen en een meer resultaatgerichte aanpak 
van het professioneel jongerenwerk, waarbij wij vragen om de focus te leggen op kwetsbare 
jongeren. Het tweede onderwerp is de samenwerking met de overige partners in het voorliggend 
veld. Zoals wij in de raadsinformatiebrief van 17 februari 2021 al schreven, hebben wij hiervoor een 
praatstuk opgesteld om als onderlegger voor die gesprekken te dienen.  
 
Op dit moment zijn wij bezig om dit praatstuk te vertalen naar een addendum voor het contract. 
We hebben hierover een eerste constructief overleg gehad met stichting Jong. Daarin bespraken we 
de hoofdlijnen. Vervolgens heeft stichting Jong haar reactie ook in detail op papier gezet. Wij 
constateren dat we op een aantal basale punten het zonder meer met elkaar eens zijn. Andere 
onderwerpen en de uitwerking van concrete afspraken vragen nog nadere discussie. 
 
We zijn op zoek naar een duurzame lange termijn aanpak van het jongerenwerk en dat is best 
complex. We moeten komen tot een aanpak waar we beiden in geloven en bovendien tot SMART-
afspraken over de uitvoering en verantwoording. Dit vraagt een aanpassing van de werkwijze. Wij 
begrijpen dat stichting Jong daarover moet nadenken. We willen ook een goede basis leggen voor 
de toekomst.  Dat vraagt om vertrouwen en elkaar de kans geven. Er is dan ook ruimte voor extra 
ondersteuning om de afspraken uit het addendum waar te maken als we overeenstemming 
bereiken. Dan gaat het ook om de samenwerking met de andere organisaties in het voorliggend 
veld, Mee, IMW en ContourdeTwern. Wij zien de noodzaak om die samenwerking vanaf 2022 op 
een andere manier vorm te geven omdat wij een zware opgave hebben in het sociaal domein zowel 
op inhoud als qua financiën. 
 
Vervolg 
Ons streven is nog steeds om op zo kort mogelijke termijn met elkaar overeenstemming te 
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bereiken. Daarbij merken we wel op dat we de kwaliteit en duidelijkheid van de afspraken 
belangrijker vinden dan het tempo. Wij hebben stichting Jong laten weten dat wij ook zonder 
contract bereid blijven om hen te betalen zolang zij het jongerenwerk blijven uitvoeren.  
  
Communicatie 
Wij sturen deze raadsinformatiebrief ook ter informatie naar de Participatieraad en naar onze 
andere partners in het voorliggend veld (IMW, MEE en ContourdeTwern). 
 
Bijlagen 
Geen. 
 
 
 


