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Onderwerp:  Organisatie jongerenwerk 

 

 

Geachte mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 5 maart 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

‘1 team, 1 taak’, laten jongerenwerkers van Bizzy en Honk 1224 

via sociale media weten. Hart heeft in tegenstelling tot dit bericht 

de indruk dat er, in ieder geval formeel, geen sprake is van één 

team. De jongerenwerkers in Sint-Oedenrode ressorteren onder 

Welzijn De Meierij, die van De Kluis in Veghel onder Ons Welzijn 

en die in Schijndel zijn in dienst van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vragen: 

1. Klopt bovenstaande en is het jongerenwerk inderdaad uitgesmeerd over drie organisaties? Zo 

nee, hoe zit het dan wel? 

Sinds 1 januari 2021 zijn de jongerenwerkers van zowel Het Honk in Sint-Oedenrode als Bizzi in 

Schijndel in dienst van Welzijn De Meierij. Er is hierbij een uitzondering gemaakt voor een 

oudgediende jongerenwerker. Deze blijft tot zijn pensioenleeftijd in dienst van de gemeente. We 

hanteren dus een zogenoemde uitsterfconstructie. Ook het activiteitenbudget van Bizzi is 

ondergebracht bij Welzijn de Meierij, waardoor er efficiënter omgegaan kan worden met 
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materialen voor activiteiten, de inkoop van de bar, etc. De jongerenwerkers die werken vanuit De 

Kluis zijn in dienst bij Ons Welzijn.  

Ons Welzijn en Welzijn de Meierij maken beiden deel uit van de recent gevormde Coöperatie 

Sociaal Werk Meierijstad tussen vijf maatschappelijke organisaties die samen werkzaam zijn voor 

inwoners van Meierijstad. Hoewel de jongerenwerkers in dienst van de eigen moederorganisatie 

zijn, zijn er afspraken gemaakt over coördinatie en afstemming en delen we gemeente breed 

signalen, expertise, inzet en materialen. 

 
2. Zo ja: Wat zijn de voor- en nadelen van dit gebrek aan harmonisatie? 

De 5 maatschappelijke partners Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, MEE, Farent en Lumens zijn 

sinds dit jaar verenigd in de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. Het jongerenwerk voor 

Meierijstad is sinds dit jaar daarmee gemeente breed belegd. Welzijn de Meierij treedt namens de 

Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad op als kartrekker en coördinator van het jongerenwerk. Als 

gemeente hebben we hiermee een centraal aanspreekpunt. 

Het is een bewuste keuze om de jongerencentra hun eigen naam en identiteit te laten behouden 

vanwege de bekendheid en het imago bij de inwoners en jeugd zelf. Wel is er een logo ontwikkeld 

voor het Jongerenwerk Meierijstad, waardoor de samenwerking ook een eigen uitstraling krijgt.  

Dit zie je ook op de kleding die de jongerenwerkers dragen op de bijgevoegde foto’s; het 

gezamenlijke logo op de rug en het eigen logo op de borst.  

 

3. Ons Welzijn voert een reorganisatie door, zo werd in het Brabants Dagblad bekendgemaakt 

(23 februari: We steken ons kop niet in het zand’). Heeft die operatie consequenties voor het 

jongerenwerk? 

De gemeente Meierijstad hanteert een werkwijze waarbij vooraf een subsidieopdracht wordt 

gegeven met daarbij ook de kaders van deze opdracht. De gemaakte afspraken tussen gemeente 

en maatschappelijke partners (coöperatie) worden vervolgens vastgelegd. De veranderingen bij 

ONS Welzijn hebben vooralsnog geen consequenties voor de uitvoering van de opdracht of het 

jongerenwerk. Het is de bedoeling dat met de samenwerking in en met de coöperatie en ook met 

de veranderingen bij ONS Welzijn juist goed aangesloten kan worden bij de behoeften van onze 

inwoners. Wij voorzien op dit moment dan ook geen aanpassingen in de opdracht of afspraken op 

basis van de ontwikkelingen bij ONS Welzijn. 

 

4. Zijn er plannen om het jongerenwerk in Meierijstad te harmoniseren of anders te gaan 

organiseren? 

Vooralsnog zijn we tevreden met de huidige constructie en de borging van het jongerenwerk in de 

coöperatie. We zullen de samenwerking en de opbrengst daarvan uiteraard blijven monitoren en 

sluiten niet uit dat dit in de toekomst nog kan veranderen op basis van bevindingen.  

 

 

Hoogachtend, 

 

M. Roozendaal / R. Compagne  


