Jeugdbeleid PGR: visie en jaarplannen 2015 – 2018
Van april 2014 tot januari 2015 is in de Protestantse Gemeente Rijswijk door een
Visiegroep, o.l.v. Jop-adviseur Jonna van den Berge, een nieuw jeugdbeleid
geformuleerd voor de komende jaren.
In de eerste bijeenkomsten is een visie opgesteld in de vorm van een Golden
Circle (p.2) met in het midden de diepste drijfveer voor het jeugdwerk,
daaromheen de essentiële elementen in de vorm van vier strategiepijlers. Die
pijlers worden omgeven door zgn. ‘zachte waarden’, die de sfeer uitdrukken die
hiervoor nodig is. Uit de vier strategiepeilers volgen de 14 uitgangspunten voor
het jeugdwerk, in de vorm van concrete beloften aan de jongeren: wat willen we
je bieden en wat kun je van ons verwachten?
Na presentatie in de kerkenraad en de taakgroep Jeugd- en Jongerenwerk heeft
de Visiegroep vervolgens alle bestaande activiteiten in het jeugdwerk naast de
geformuleerde visie gelegd. Enerzijds konden we zo zien in hoeverre alle
aspecten van de visie in elke activiteit afzonderlijk te herkennen zijn, en
anderzijds werd duidelijk in hoeverre elk aspect van de visie in het totaal van de
activiteiten terugkomt. Hier hebben we scores aan verbonden om vervolgens op
basis daarvan aanbevelingen te formuleren.
Deze concept-aanbevelingen hebben we tijdens een bijeenkomst voor jong en
oud aan de gemeenteleden voorgelegd, met de vraag: welke spreken aan, welke
niet en zijn er nog andere ideeën en concrete voorstellen? De uitkomsten van dit
beraad zijn op een rij gezet, er is een definitieve keuze uit gemaakt en
vervolgens prioritering aan gegeven: welke zaken zijn belangrijk en / of urgent?
Op basis hiervan hebben we jaarplannen geformuleerd voor het tijdpad 2015 –
2018.
Hieronder treft u de visie en de uitgewerkte jaarplannen aan: welke actie dient
ondernomen te worden, welke stappen zijn daarvoor nodig, welke mensen en
middelen, wanneer dient de actie voltooid te worden en - tot slot - welke
aspecten uit de visie komen in elk van deze acties terug (waarbij de 14
uitgangspunten genummerd zijn met de klok mee vanaf 1 “We werken samen,
met OK en NK” t/m 14 “We vertellen je verhalen voor het leven”). Dit overzicht,
per jaar en op volgorde van leeftijdscategorie, dient nog nader te worden
ingevuld en geconcretiseerd; dat geldt ook voor de tijdsplanning. De Taakgroep
JJW en alle betrokkenen uit het jeugdwerk zullen hier over meedenken.
Presentatie van de visie en jaarplannen aan alle betrokkenen behoort dan ook
tot de eerste acties.
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