
Als vrijwilligers lastig te bereiken of te vinden 
zijn en jongeren afhaken staan we voor funda-
mentele uitdagingen die soms om lastige keuzes 
vragen. Daarom bezinnen we ons  hier in het 
Groeiplan op en gaan we aan de slag met de 
vragen: 

 
+ Wat leren we jongeren nú, zodat ze in de toe-
komst de kerk kunnen leiden? 

+ Hoe worden kinderen, tieners en jongeren 
daadwerkelijk gezien in de gemeente?   

+ Op welke plekken en momenten geef je dit als 
gemeente concreet vorm?  

 
In het groeiplan gaan we met diverse be-
trokkenen aan de slag met deze uitdaging. Zo 
komen we tot een toekomstbestendig jeugdwerk 
voor de hele gemeente dat antwoorden geeft op 
de uitdagingen van vandaag.  

 
 

Regelmatig worden wij gevraagd om 
onze expertise te delen met kerkelijke 
gemeenten bijvoorbeeld als het gaat 
om vragen als: 
 
+ Hoe motiveer en vind je vrijwilligers 
voor het jeugdwerk? 

+ Hoe ga je om met de eilandjes van 
het jeugdwerk? 

+ Wat doe je met tussentijds afhakende 
jongeren? 
 
Hieronder ligt een grotere urgentie en 
uitdaging. Daarmee gaan we aan de 
slag met het groeiplan. 

? >> Het Groeiplan 
Gemeente-opbouw met toekomst 



>> Voor wie is het groeiplan?

>> LEIDINGGEVENDEN  

+ Helpt leidinggevenden: intrinsiek en  
langdurig te motiveren 
+ Inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kind en jongere 
+ Zelfstandig en doelgericht het jeugdwerk in te richten op basis 
van ontwikkeling van het kind/jongere 
+ Verwachtingen t.a.v. jongeren en elkaar inzichtelijk te maken en 
te communiceren 
+ Inzicht te krijgen in welke talenten het team (nodig) heeft en/of 
welke toerustingsbehoefte er is 



>> Voor wie is het groeiplan? 

Het traject bestaat uit professionele be-
geleiding waarmee je onder leiding van   
experts van de HGJB zelf aan de slag gaat 
met:  
+ Algemene visie – Passie voor de kinderen, 
tieners, jongeren in de gemeente.  
 
+ Doelstellingen – per jeugdwerkvorm en  
catechese. Wat doe je waar en hoe bouw je 
met elkaar verder? 
  
+ Afstemming – diverse jeugdwerkvormen en 
analyse van sterke en kwetsbare kanten in het 
jeugdwerk 
 
+ Concretisering – hoe nu verder aan de slag? 
Analyseer of de plaatselijke opzet en materia-
len de doelstellingen ondersteunen? 
 
Het traject wordt per gemeente op maat  
gemaakt. Tussentijds worden er verslagen & 
analyses van de diverse avonden gegeven. 
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>> Sessie met de ouders 
In deze sessie wordt de rol van ouders en die van de kerk in de geloofsopvoeding met 
behulp van verschillende werkvormen ontdekt. Deze avond vormt het startpunt voor 
het traject en de input die hierin gegeven wordt is cruciaal voor de verdere doorden-
king van de inrichting van het jeugdwerk.  

>> Sessies met de jeugdraad/werkgroep 
In deze sessie worden de resultaten van de vorige sessie geïnterpreteerd en  

verwerkt in de visie en missie van het jeugdwerk. Samen wordt er gewerkt aan een 
algemene visie op het jeugdwerk. 

>> Sessies voor jeugdleiders 
1. Waarom ben jij jeugdleider? Wat is jouw motivatie? Wat is je verlangen voor de 
jongeren van jouw groep? Deze vragen staan centraal bij de sessie met jeugdleiders. 
Samen denken we na wat de doelstellingen per jeugdwerkvorm zijn en op welke ma-
nier dit samenhangt met de algemene visie zoals geformuleerd door de jeugdraad. 

2. Hoe maak je het verlangen voor jongeren concreet tijdens de club? Hoe bouwen 
we als jeugdwerkvormen op elkaar verder? Hoe stemmen we met elkaar af en zorgen 
we ervoor dat zo min mogelijk jongeren tussentijds afhaken? Aan de hand van work-
shops over de (geloofs)ontwikkeling van kinderen, tieners, jongeren maken we de 
doelstellingen concreet en toepasbaar in de praktijk. 

>> Hoe voeren we het uit? 

>> Sessie afstemming jeugdraad 
Op basis van het groeiplan dat vanaf het grondvlak is ontstaan kijken we met elkaar 

welke uitdagingen er nu met het oog op de toekomst nog liggen. Op welke manier 
kan de flow die is ontstaan vastgehouden worden? Hoe zorgen we voor meer  

integratie met de rest van de gemeente, bijvoorbeeld tijdens de eredienst? Welke 
vormen en materialen passen het beste bij de doelstellingen die zijn geformuleerd? 
Hoe zorgen we ervoor dat de hernieuwde aandacht voor jongeren een blijvende plek 

krijgt in de gemeente? Een avond om alle lijntjes samen te brengen en vooruit te  
kijken naar de toekomst. 


