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Inleiding.



Met trots presenteert het bestuur en het bureauteam van JongNL Limburg

het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 en het werkplan 2021.

Een toekomstplan in coronatijd… bedacht en geschreven in de hoop en het

vertrouwen dat de plannen zonder coronamaatregelen uitgevoerd kunnen

worden. JongNL heeft in alles een positieve houding en gaat altijd uit van

wat wel kan en niet van wat niet kan.

Onze dromen omgezet in concrete plannen voor 2021-2024.

Dit werkplan is ontegenzeggelijk de opvolger van het huidige werkplan. We

bouwen verder op de doelstellingen die we op dit moment verwezenlijken

en de successen (grote en minder grote) die we de afgelopen jaren hebben

geboekt. 

Wat goed loopt en waar iedereen tevreden over is willen we verder uitbou-

wen en versterken. Wat anders moet gaan we anders aanpakken. Waar we

willen en kunnen samenwerken, gaan we dat doen. Samen levert dat een

meerjarenvisie op die goed aansluit bij de wensen en verwachtingen van de

provincie Limburg, zoals verwoord in het uitvoeringskader Sociale Agenda.

De beleidsdoelen uit de Sociale Agenda hebben ons geïnspireerd onze taak

als maatschappelijke organisatie verder uit te bouwen. Het levert tevens een

meerjarenvisie op die goed aansluit bij de ontwikkelingen die JongNL Lim-

burg doormaakt en recht doet aan de wensen en behoeftes van onze ach-

terban. 

Onze plannen hebben we verwoord in ‘de 11 van JongNL Limburg’. 

Elf concrete voornemens met aan elk voornemen gekoppelde projecten en

activiteiten.

Verantwoording

‘De 11 van JongNL Limburg’ sluiten aan op de provinciale doelstellingen zoals

beschreven in het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda en de Beleidsbrief

Integratie. De projecten en activiteiten sluiten ook aan op de doelstellingen

die in andere aanverwante kaders zijn genoemd. 

De projecten en activiteiten zijn zowel organisatorisch als financieel haalbaar

en de middelen die ingezet worden staan in verhouding tot de aard en 

omvang van de resultaten van de projecten en activiteiten.

JongNL Limburg beschikt over voldoende draagkracht om haar ambities waar

te maken en bevordert bij de uitvoering van de projecten en activiteiten de

actieve deelname van vrijwilligers.

Bestuur en bureauteam

JongNL Limburg

september 2020.
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De 11 van JongNL Limburg
voor de beleidsperiode 
2021 - 2024.



Met de 11 van JongNL Limburg willen wij onze plannen voor de komende

beleidsperiode uitdragen. 

1. Positief Opgroeien.

1.1. De taak van het jeugdwerk in het opgroeien en ontplooien van kinderen

en jongeren.

NIEUW

Doel: Duidelijk positioneren van de taak van het jeugdwerk in de opvoeding

en ontplooiing van kinderen en jongeren.

Doelgroep: Onderwijs, centra voor jeugd- en gezin, jeugdzorg, plaatselijk

jeugdwerk.

1.2. De waarden van JongNL praktisch vertalen in (bewegings)activiteiten.

NIEUW

Doel: Het vertalen van de waarden van JongNL (samen, respect, vertrouwen,

veiligheid) in concrete spellen en activiteiten.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

1.3. Participeren in de week van de opvoeding

VERDERBOUWEN

Doel: Ontwikkelen van een concreet product dat helpt bij de ontmoeting en

uitwisseling van kennis tussen ouders, mede opvoeders en professionals.

Doelgroep: Ouders van kinderen en jongeren.

2. Het vergroten van de zelfredzaamheid en de 
samenredzaamheid van kinderen, jongeren en vrijwilligers.

2.1. De Moonwalk.

VERDERBOUWEN

Doel: Organiseren van een sportieve activiteit om de zelfredzaamheid en het

gezond gedrag van jongeren te bevorderen en hen een optimale beleving

van ‘de nacht en het buiten zijn’ te laten ervaren. 

Doelgroep: Leiding en jongeren in het jeugdwerk. 

2.2. Juniorentoernooi wordt: ‘De uitdaging’.

VERDERBOUWEN EN NIEUW

Doel: Ontmoeting tussen kinderen uit de hele provincie gericht op leren 

samenwerken. 

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 
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2.3. Survivalweekend Ardennen.

VERDERBOUWEN

Doel: Het organiseren van een provinciale activiteit voor jongeren gericht op

het stimuleren van sportieve ontplooiing en zelfredzaamheid.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

2.4. Kokerij sMAAK.

VERDERBOUWEN EN NIEUW

Doel: Kinderen laten ervaren dat bezig zijn met Positieve Gezondheid leuk

kan zijn. Een stukje grote-mensen-wereld, dat tot de verbeelding van kinde-

ren spreekt, binnen handbereik van kinderen brengen. 

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk.

2.5. Lekker in je Vel dan kom je er wel.

VERDERBOUWEN 

Doel: Bespreekbaar maken van zaken als eenzaamheid en je niet goed 

voelen in je eigen vel.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

2.6. Toenemende zelfstandigheid en afnemende leiding in de praktijk van

het tienerwerk.

VERDERBOUWEN EN NIEUW

Doel: In kaart brengen van de begeleidingsstijlen van tienergroepen. 

Experimenteren met toenemende zelfstandigheid en afnemende leiding bij

tienergroepen. Vrijwilligers handvatten bieden voor eigen reflectie op hun rol

als (be)geleider.

Doelgroep: Leiding en tieners in het jeugdwerk. 

2.7. Filmfestival en FilmGala.

VERDERBOUWEN 

Doel: Tieners de mogelijkheid geven op een creatieve manier hun mening

te geven.

Doelgroep: Tieners en leiding in het jeugdwerk. 

2.8. Zelfredzaamheid moet je leren.

NIEUW

Doel: Het doorzettingsvermogen en de zelfredzaamheid van kinderen 

stimuleren en vergroten.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 
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3. Kwetsbare kinderen en jongeren laten deelnemen 
aan het spel van JongNL.

3.1. Methodisch jeugdwerk is er voor iedereen.

VERDERBOUWEN 

Doel: Besturen van jeugdwerkorganisaties begeleiden en informeren over

de manier waarop kinderen, waarvan de ouders over weinig financiële 

middelen beschikken, in aanraking kunnen komen met het methodisch jeugd-

werk.

Doelgroep: Kwetsbare kinderen in de samenleving en het plaatselijk jeugd-

werk. 

3.2. BuddyRace tweede ronde.

VERDERBOUWEN 

Doel: Kinderen van JongNL op een speelse manier laten ervaren hoe het is

om te leven met een beperking. 

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

3.3. SamenSpelen voor iedereen. 

NIEUW

Doel: Kinderen, met name kinderen die geen lid van JongNL zijn, door middel

van spel en bewegingsactiviteiten te stimuleren om meer te bewegen.

Doelgroep: Alle kinderen in de wijk. 

4. Vitaal meedoen door bewegingsactiviteiten centraal 
te stellen in ons aanbod.

4.1. Outdoordagen.

VERDERBOUWEN 

Doel: Kinderen uitdagen om te bewegen en hen leren met elkaar samen te

werken.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

4.2. Kidsparty.

VERDERBOUWEN 

Doel: Kinderen van alle Limburgse jeugdorganisaties in onze provincie sa-

menbrengen en het buiten spelen stimuleren.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

7

pagina 48

pagina 50

pagina 52

pagina 54

pagina 56

pagina 58

pagina 60



4.3. Spellenjacht.

VERDERBOUWEN 

Doel: Leiding een voorbeeld geven van hoe een grote activiteit, die kinderen

en jeugdigen een onvergetelijke ervaring bezorgen, georganiseerd moet

worden.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

4.4. Night of….

VERDERBOUWEN 

Doel: Kinderen laten ervaren wat er in Limburg allemaal ‘te doen’ is voor kin-

deren en jongeren.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

4.5. Uitgeven van boekjes SamenSpelen.

VERDERBOUWEN 

Doel: Werken aan professionalisering van het activiteitenaanbod op het ge-

bied van spel, sport, creativiteit en natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen

en tieners.

Doelgroep: Leiding en geïnteresseerden in het jeugdwerk.

5. Iedereen verdient een gezonde leefstijl. 
Alle activiteiten van JongNL krijgen een impuls 
van positieve gezondheid.

5.1. Gezonde leefstijl in alle activiteiten van JongNL Limburg.

NIEUW

Doel: Lef tonen door een gezonde leefstijl in alle activiteiten van JongNL 

Limburg te implementeren.

Doelgroep: Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

6. Het optimaal ondersteunen van plaatselijke 
jeugdwerkafdelingen en vrijwilligers en daarbij een 
voortrekkersrol vervullen in het signaleren van problemen.

6.1. JongNL als verbinder: Steun op maat.

NIEUW

Doel: Het, op specifieke terrein, op maat, ondersteunen van de JongNL 

afdelingen.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 
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6.2. Rechtstreekse begeleiding in uitzonderlijke, moeilijke- en 

crisissituaties.

NIEUW

Doel: Begeleiden en ondersteunen van JongNL afdelingen in uitzonderlijke-

en moeilijke situaties via een netwerk van deskundigen. 

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

6.3. Stimuleren en begeleiding van aanvragen 

Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers.

VERDERBOUWEN

Doel: Stimuleren dat zoveel mogelijk vrijwilligers een VOG aanvragen.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

6.4. 75 Jaar JongNL Limburg.

VERDERBOUWEN

Doel: Naar aanleiding van 75 jaar JongNL plaatselijk publiciteit geven aan de

methode JongNL en daardoor een bijdragen leveren aan een positief imago

van JongNL.

Doelgroep: Leden, leiding, besturen en oud-leiding van JongNL. 

6.5. Taakstelling bureauteam.

VERDERBOUWEN

Doel: Het verzorgen van de dienstverlening aan het jeugdwerk in Limburg,

met namen de afdelingen van JongNL.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk

6.6. Taakstelling bestuur.

VERDERBOUWEN

Doel: Mogelijk maken van de bestuurlijke taken binnen JongNL.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

6.7. Communicatie en onvoorziene projecten.

NIEUW

Doel: Het optimaal communiceren met leden en vrijwilligers om doelstellingen

van projecten zoals beschreven in dit meerjarenbeleidsplan-werkplan 2021

te garanderen.

Doelgroep: Leden en vrijwilligers in het jeugdwerk met name van JongNL

Limburg.
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7. Vorming voor vrijwilligers: Groeien in JongNL.

7.1. Doorontwikkelen van Groeien in JongNL.

VERDERBOUWEN

Doel: Verhogen van de kwaliteit van de vrijwilligers van het jeugdwerk in 

Limburg, in bijzonder JongNL.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

7.2. Cursussen en workshops van JongNL Limburg.

VERDERBOUWEN

Doel: Vrijwilligers breed toerusten voor hun steeds zwaardere taak als bege-

leider van jeugdgroepen en hen leren de verantwoordelijkheden te dragen

die daarbij horen.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

7.3. Veilig en verantwoord jeugdwerk.

VERDERBOUWEN

Doel: Zorg dragen voor de veiligheid en het welzijn van leden, vrijwilligers

en bezoekers van activiteiten van JongNL.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

7.4. YoungLandsFestival-Kaderschouw.

VERDERBOUWEN

Doel: Het bieden van nieuwe spellen, activiteiten en methodieken die goed van

pas komen bij de programmering van de wekelijkse groepsbijeenkomsten.

Doelgroep: Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

8. Het werken binnen de democratische structuur waarbij 
voldaan wordt een de beginselen van ‘good governance’.

8.1. Vrijwilligersbeleid binnen de koepel JongNL Limburg.

VERDERBOUWEN

Doel: Verder ontwikkelen van een sterk vrijwilligersbeleid op provinciaal 

niveau.

Doelgroep: Provinciale vrijwilligers. 
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9. Het verbeteren van de participatie van JongNL 
in de gemeenschap waarin JongNL actief is.

9.1. Werken aan de toegankelijkheid van het jeugdwerk.

NIEUW

Doel: De toegankelijkheid van het jeugdwerk in de eigen wijk of dorp ver-

groten.

Doelgroep: Alle kinderen en potentiële vrijwilligers uit een wijk. 

9.2. Nacht van het dorp.

VERDERBOUWEN

Doel: Bevorderen van sociale cohesie en burgerparticipatie op lokaal niveau.

Doelgroep: Alle inwoners van een dorp of stadsdeel. 

9.3. Nooit van gehoord.

NIEUW

Doel: Werken aan een positieve beeldvorming van JongNL.

Doelgroep: Alle inwoners in de provincie Limburg. 

10. De kracht van JongNL Limburg delen met andere 
organisaties of personen en het leggen van verbindingen 
en samenwerkingen. 

10.1. Actief lidmaatschap van SMOL.

VERDERBOUWEN

Doel: Door actieve deelname aan de activiteiten van SMOL (Stichting Samen-

werkende Maatschappelijke Organisaties Limburg) profiteren van samenwer-

king en kennisdeling tussen maatschappelijke organisaties waardoor

dubbelingen, waar die als onnodig geacht worden, te vermijden.

Doelgroep: Alle maatschappelijke organisaties.

10.2. Netwerk oud-leiding.

NIEUW

Doel: De kennis van oud-leiding borgen en doorgeven, expertise vergaren,

interessante contacten delen en waar nodig vragen om lobbywerk te verrichten.

Doelgroep: Plaatselijk jeugdwerk en hun oud-vrijwilligers.

10.3. Samenwerking landelijke werkgroep jeugdbeleid.

VERDERBOUWEN

Doel: Anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van preventief jeugdbeleid.

Doelgroep: Organisaties die landelijk actief zijn binnen het jeugd- en jonge-

renwerk.
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11. Ontwikkelen van initiatieven die een JongNL-Limburg 
overstijgend karakter hebben. 

11.1. De jeugd van Limburg laat van zich horen.

NIEUW

Doel: Kinderen en jongeren een stem geven in het Limburgs parlement.

Doelgroep: Jeugdleden van de jeugd- en jongerenorganisaties.

11.2. Dag van het Jeugdwerk.

NIEUW

Doel: Laten zien wat het jeugdwerk in Limburg betekent voor kinderen, 

vrijwilligers en hun sociale omgeving.

Doelgroep: Jeugd- en jongerenorganisaties in Limburg.

11.3. Alle jeugdwerk in Limburg Inclusie en Toegankelijk.

NIEUW 

Doel: Inclusie en toegankelijkheid bevorderen in het plaatselijk jeugdwerk in

Limburg.

Doelgroep: Jeugd- en jongerenorganisaties in Limburg.

11.4. Natuurlijk Spelen.

NIEUW

Doel: Spel gebruiken als middel om kinderen kennis te laten maken met de

natuur.

Doelgroep: Kinderen in Limburg.
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0.
Over JongNL Limburg.



0.1. Wie zijn we?

Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun

vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de

basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving. Zo levert

JongNL een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving waarin men-

sen zich met elkaar verbonden voelen.

40 plaatselijke afdelingen zijn actief in de provincie Limburg.

4086* kinderen en jongeren zijn lid.

1693* vrijwilligers zijn actief als leiding, bij de uitvoering van vrijwilligerstaken

of als bestuurslid.

* aantallen per 01/01/2020

Om onze doelstelling te kunnen realiseren en verantwoord jeugd- en jonge-

renwerk te kunnen aanbieden, beschikt JongNL over een koepel met een

expertise-, opleidings- en activiteitencentrum. De koepel heet ‘JongNL Lim-

burg’ en is een door de Provincie Limburg erkende maatschappelijke orga-

nisatie en heeft een werk- en financiële relatie met diezelfde Provincie.

0.2. Wat doen wij?

JongNL wil op zoveel mogelijk plaatsen in Limburg kinderen en jongeren, in

hun vrijetijd, bij elkaar brengen. Kinderen leren zich, bij JongNL, spelenderwijs

te ontwikkelen en rekening te houden met elkaar. Een mooie basis om uit te

groeien tot volwaardige leden van de Limburgse samenleving, in een voort-

durend veranderende wereld.

JongNL is een stabiele organisatie, die kinderen en jongeren een duidelijke

en veilige omgeving biedt. Een omgeving waarin zij met plezier zichzelf en

de wereld om hen heen kunnen ontdekken. De eigen methodiek (de JongNL

methode) biedt een duidelijk kompas van houvast en herkenbaarheid. 

JongNL werkt, zeker binnen de plaatselijke afdelingen, vrijwel uitsluitend met

vrijwilligers. De blokhut (clubgebouw) is voor veel kinderen een tweede thuis

en elke afdeling heeft eigen kenmerken en gebruiken.

0.3. Waar staan wij voor?

Wij willen alle kinderen aanspreken, ongeacht hun sociale of culture achter-

grond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Door te spelen en

samen activiteiten te ondernemen willen we kinderen en jongeren ervaringen

laten opdoen en een kijk bieden op zichzelf en de wereld. JongNL biedt een

veilige omgeving die kinderen samen met hun leiding vormgeven, waar ze

zich thuis voelen.
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JongNL heeft laten zien een gekende jeugdorganisatie te zijn met kwaliteit.

JongNL gebruikt haar kernwaarden om het belang van een betekenisvolle

vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren, in het maatschappelijk debat,

kracht bij te zetten.

JongNL staat niet op zichzelf. Wij zijn betrokken op de brede gemeenschap

en zoeken bewust de ontmoeting met anderen. Door die ontmoetingen ont-

staan actieve burgers die door, op een eigen unieke manier, actief te zijn in

de gemeenschap, zin geven aan hun leven. Wij willen onze vrijwilligers ertoe

aanzetten om, kritisch en geëngageerd, een engagement op te nemen in de

buurt en in de samenleving. 

0.4. Hoe doen we wat we doen?

Met onze 40 plaatselijke afdelingen bouwen we aan één JongNL in Limburg.

Onze droom is vertaald in een aantal waarden: samen, respect, vertrouwen

en veiligheid. Via de JongNL methode willen we onze JongNL-droom waar-

maken.

‘Voor en door de kinderen en jongeren’ is één van onze slogans. De plaat-

selijke afdelingen zijn verdeeld in leeftijdsgroepen, die wekelijks samen met

de leiding bij elkaar komen en ook samen weekenden en kampen beleven.

De activiteiten zijn gevarieerd en er wordt gespeeld in wisselende groepen.

Kinderen doorlopen de leeftijdsgroepen en hebben als laatste stap de mo-

gelijkheid om leiding te worden. 

JongNL is een jeugdbeweging en daardoor constant in beweging en veran-

dering. Voor jongeren, door jongeren, het is eigen aan onze organisatie om

constant in beweging te zijn. Zo is het ook met de koepelorganisatie. Dit

werkplan is daar een voorbeeld van. In dit werkplan hebben we de basis-

waarden van onze organisatie geplaatst binnen een nieuw kader. Een kader

van een steeds veranderende maatschappij voor een steeds jong blijvende

doelgroep. 

JongNL zal altijd in beweging blijven. Constante veranderingen zijn nu een-

maal verbonden aan onze club. Stilstaan zit er bij ons niet in.

0.5. Beleid wordt democratisch bepaald.

Het beleid van JongNL Limburg wordt op democratische wijze bepaald door

de vergadering van voorzitters van alle afdelingen. De 40 afdelingen [die elk

een zelfstandige stichting zijn] en de koepel samen vormen de Stichting

JongNL Limburg. Het beleid is beschreven in een meerjarenbeleidsplan en

uitgewerkt in werkplannen. 
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De koepel ontleent haar bestaansrecht aan het bevorderen van de kwaliteit

van het spelaanbod van de JongNL afdelingen. Voor de leden is JongNL het

avontuur van hun leven. Dat is een serieuze zaak. Dit vind je terug in het ni-

veau van en de hoge deelname aan de cursussen, workshops en ledenacti-

viteiten en het intensieve gebruik van de spellenboeken en spelmaterialen.

Kwaliteit verkoopt zichzelf. Daarom voldoen de activiteiten en de materialen

die de koepel ontwikkelt, aan een hoge kwaliteitsstandaard.

De bedrijfsvoering van bestuur en bureau voldoet aan de eisen van ‘good

governance’. Vermarkting van zelf ontwikkelde producten draagt bij aan een

goede exploitatiepositie.

0.6. Ondersteunen en samenwerken.

Als koepelorganisatie willen we het nieuwe meerjarenbeleidsplan waarma-

ken door de bij ons aangesloten afdelingen te ondersteunen en door veel

samen te doen. Wij doen dat samen met onze afdelingen, met vrijwilligers,

met jongeren en met andere organisaties die ons kunnen versterken of die

wij kunnen versterken.

Ondersteunen doen we door een veelheid van diensten en activiteiten aan

te bieden, door de plaatselijke afdelingen en de vrijwilligers op maat te be-

geleiden. We doen dat ook door de leiding te laten groeien in hun functie.

‘Groeien in JongNL’ is het project waar workshops, cursussen en uitwisse-

lingsactiviteiten een plaats krijgen. 

0.7. JongNL Limburg en de sociale agenda van de provincie.

We doen dat ook door projecten op te pakken die passen binnen de sociale

agenda van de provincie, projecten die wij vertalen naar praktische handvat-

ten voor het plaatselijk jeugdwerk. Daarbij ontwikkelen we extra eigentijdse

ondersteunende materialen. We doen dat ook door het organiseren van pro-

vinciale activiteiten. Kinderen en jongeren verwerken, tijdens deze activitei-

ten, indrukken en ervaringen die ze opdoen met heel hun lichaam en niet

alleen met hun hersenen. Ervaringen die door kinderen en jongeren door-

voeld kunnen worden, spreken veel sterker aan. Kinderen en jongeren moe-

ten de dingen kunnen ondervinden, kunnen beleven. Deze activiteiten zijn

al jaren populair en hebben aan belangstelling niet te klagen.
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0.8. Organisatiestructuur.

18

Wekelijkse bijeenkomsten in de vrije tijd.
Activiteiten in groeps- en teamverband.

Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig 
voelen (de waarden van JongNL) vormen 

de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit 
en natuurbeleving (het spel van JongNL)

De leiding (zelfsturende teams) bereidt de 
bijeenkomsten voor en begeleidt de activiteiten. 
Leiding groeit in taken en verantwoordelijkheden
door het volgen van workshops, uitwisselen van 

ervaringen en contacten met andere afdelingen en
organisaties. Besturen maken het werk mogelijk.

Kwaliteitsbevordering plaatselijke afdelingen.
Opleiding en begeleiding vrijwilligers.

Workshops, cursussen, bijeenkomsten, festivals.
Duurzaamheid en continuïteit.

Vernieuwing en innovatie jeugdwerk.
Projecten met ivn, vvn, gips etc.

Provinciale ledenactiviteiten, kant- en klare spellen 
speltips, boeken, verzekeringen.

4086 jeugdleden zijn lid van plaatselijke afdeling.

De organisatie van JongNL Limburg in beeld.

1693 vrijwilligers.
Groepsleiding, bestuur, werkgroepen,

participatie in dorp/wijk/buurt.

40 JongNL afdelingen in Limburg.

Districten. (*districten in ruste)
Glana*, Tussen Maas en Peel*, 

Grand district du nord, Utopia en Maasvallei*.

JongNL Limburg (koepel en erkende MO in Limburg).

Algemeen bestuur JongNL Limburg.
Het Algemeen Bestuur is beleidsvoorbereidend, thema- en projectgericht.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 6 bestuurders, stimuleert en controleert het DB.
Daarnaast is het AB de schakel tussen wat er speelt in de afdelingen enerzijds 

en wat er speelt in het maatschappelijk veld anderzijds. 
Vraagstukken (thema’s) worden op basis van een plan 
in werkgroepen besproken. Duo’s AB-leden trekken de

kar van die werkgroepen. Terugkoppeling binnen het AB. 
Ondersteuning door deskundigen en bureauteam.

Bureauteam zorgt voor de uitvoering van beleid.
Coördinator, ondersteunder team en DB: Léon Hoenen
Hoofd bureau en ondersteuning AB: Inge Craenmehr
Projecten, tienerwerk en sociale media: Lobke Theelen

Administratie, ledenactiviteiten, workshops en
praktische ondersteuning: Marieken Horijon

Cursussen, workshops, praktische ondersteuning: 
Chris Hodenius en Stevie Thiessen.

Raad van Advies.
Groep met Limburgse
kopstukken uit het 
JongNL- verleden 
aangestuurd 
door DB en 

Ondersteuner.
Doel: klankborden Provinciale vrijwilligers.

Ondersteuners in de
uitvoering van

cursussen, workshops
en de ledenactiviteiten.

Dagelijks Bestuur JongNL Limburg
Dagelijkse leiding van de organisatie JongNL Limburg.

Voorzitter, secretaris, penningmeester en
ondersteuner vanuit bureauteam.

Meerjarenplanning, Werkplannen, Financiën, Begroting, 
HR bureauteam, contacten politiek, contacten met 

maatschappelijke organisaties, gemeentes.
Verantwoording aan AB.

Voorzittersoverleg.
Voorzitters van plaatselijke afdelingen, algemeen bestuur

dagelijks bestuur JongNL Limburg en bureauteam.
Formeel gremium voor decharge en besluitvorming.

Besturendag met inhoudelijke workshops.
Bestuursleden van plaatselijke afdelingen, algemeen bestuur,

dagelijks bestuur en bureauteam.
Informatie, discussie, uitwisseling ideeën, 

standpunten uitwisselen.



0.9. Bestuurssamenstelling.

Voorzitter Mw. Sandra Stultiens-Houben, Nederweert

Secretaris Dhr. S. Keizer, Helden

Penningmeester Dhr. P. Ickenroth, Beesel 

Bestuurslid Dhr. E. Geuyen, Venray

Bestuurslid Dhr. R. Aarts, Grathem

Bestuurslid Dhr. P. Wessels, Gennep

Bestuurslid Mw. M. Stevens, Egchel

Bestuursondersteuning Dhr. L. Hoenen, St.Odiliënberg

0.9. Bureauorganisatie.

Het bureauteam houdt zich bezig met het ondersteunen van de vrijwilligers

die wekelijks actief zijn in de groepen. De ondersteuning bestaat uit het voor-

bereiden, organiseren en uitvoeren van projecten en activiteiten zoals ver-

noemd in dit werkplan.

0.10. Bureausamenstelling.

(professionals in deeltijd op de loonlijst van JongNL Limburg) 

Provinciaal coördinator Dhr. L. Hoenen, St.Odiliënberg

Bureauhoofd Mw. I. Craenmehr, Panningen

Consulent Mw. M. Horijon, Nederweert

Consulent Mw. L. Theelen, Buggenum

Consulent Dhr. S. Thiessen, Sittard

Consulent trainingen Mw. C. Hodenius, Sittard 

(op basis van een 0-uren contract) 

Vrijwilliger juridische zaken Dhr. A. Overvliet 

(tevens verzekeringsadviseur)

Alle activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het dagelijks

en algemeen bestuur. Het bestuur formuleert het beleid en geeft richting aan

de organisatie. De uitvoering van het beleid vindt plaats onder verantwoor-

delijkheid van de coördinator van het bureauteam. Het bureauteam voert,

samen met een team van provinciale vrijwilligers, dit beleid uit. Tijdens over-

legmomenten (voorzittersoverleg en besturendag) met vertegenwoordigers

van alle afdelingen in Limburg en de afdelingsbezoeken wordt het beleid en

het aanbod getoetst en besproken en waar nodig bijgesteld. Daarnaast 

kunnen actuele ontwikkelingen invloed hebben op het beleid. In een orga-

nisatie als JongNL kan het soms snel gaan. Dat vraagt om flexibel handelen

en direct inspelen op een behoefte vanuit het veld zonder vast te zitten aan

een dichtgetimmerd werkplan. Het zijn de democratische structuur en het

steeds weer evalueren van de eigen activiteiten die een vraaggerichte 

programmering garanderen.
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1. 
Een bijdrage leveren 
aan het optimaal 
opgroeien en ontplooien 
van kinderen en jongeren. 



De inzet van onze vrijwilligers heeft een duidelijk positief effect op de ge-

zondheid en ontplooiing van kinderen en jongeren. Het spel van JongNL be-

vordert het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen waarbij ieder kind zijn

eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Bij JongNL krijgen kinderen

kansen hun persoonlijkheid optimaal en veelzijdig te vormen.

JongNL wil dat iedereen moet kunnen meedoen. Daarom is het spel van

JongNL niet prestatief. Het gaat om het spel en niet om de knikkers. Elke af-

deling houdt de contributie zo laag mogelijk waardoor iedereen, ook kinde-

ren uit gezinnen met een smalle beurs, wekelijks kan deelnemen. 

JongNL is spelen om het spel. Spelen zelf is al waardevol genoeg, daar hoeft

niets aan worden toegevoegd. Interessant neveneffecten van spelen is dat

je leert om samen te spelen, dat je vaardigheden ontwikkelt, dat je groeit en

grenzen verlegt. 

Tijdens afdelingsbezoeken blijkt, uit gesprekken met vrijwilligers, dat er

steeds meer aandacht voor nevenactiviteiten zoals zorg om voldoende finan-

ciën, onderhoud van de blokhut, organiseren van feesten nodig is. Dit gaat

vaak ten koste van de aandacht voor het kind en de activiteiten van de groe-

pen en het spel van JongNL. 

In veel publicaties over opvoeden wordt, als over de jeugdbeweging ge-

schreven wordt, het werk van JongNL vrij algemeen beschreven als het

‘derde milieu’, dat naast het gezin en de school een taak heeft bij de opvoe-

ding van kinderen. De plaatselijke afdelingen hebben, naast de ouders en

school, een functie in de ontwikkeling van kinderen.

De methode van JongNL werkt preventief als het gaat om [ongewenst] grens-

overschrijdend gedrag van jongeren. 

JongNL Limburg zet zich in om het jeugdwerk als geheel te laten groeien tot

een ‘werk’ van betekenis binnen de opvoeding van kinderen in het belang

van kinderen en jongeren.

In het maatschappelijk leven heeft het jeugdwerk van JongNL de laatste jaren

een steeds belangrijkere plaats gekregen. De gemeenschap en ook de po-

litiek, ziet dat JongNL een belangrijke taak heeft bij zinvolle invulling van de

vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Verantwoorde vrije tijdsbeste-

ding wordt als een steeds belangrijker onderdeel van het leven gezien. 
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Er worden meer initiatieven genomen om te komen tot betere afstemming

tussen JongNL, andere vormen van vrijetijdsbesteding en taken van de over-

heid, in de opvoeding van kinderen en jongeren. Overheden zijn zich er meer

van bewust dat de methode van JongNL preventief werkt als het gaat om het

voorkomen van ongewenst gedrag van jongeren. Spelen bij JongNL zijn 

levert positieve lessen voor het leven op. 

Het belang van een sterk publiek domein is noodzakelijk om ouders en 

kinderen te ondersteunen en een pedagogische bijdrage te leveren aan de

opvoeding. 
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JongNL Limburg helpt ons bij 

het zoeken van naar spellen 

voor de activiteiten die we 

organiseren voor onze groepen. 

Uit de boekjes SamenSpelen, 

die alle leiding thuis krijgt, 

halen we veel inspiratie! 

Ook hebben we laatst spellen 

via jullie gehuurd wat goed 

in de smaak viel.

Charolotte Schmitz, Posterholt.
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JongNL Limburg voelt heel open voor mij. Zo'n plek waar je altijd heen kunt om vragen te stellen, of als je hulp nodig hebt,

zo'n plek die ook nodig is waar je als afdeling heen kunt als je even in de knoop zit. Ze zijn daarbij ook heel uitnodigend 

en vriendelijk. Zodanig dat je niet twee keer hoeft na te denken of je het nou wel of niet wilt gaan vragen. En wanneer

er hulp nodig is wordt er alles aan gedaan om te helpen, zoals de ondersteuning die ons geboden werd met het krimpen

van onze afdeling. Het afdelingsbezoek hierbij en de tips die ons gegeven werden. Wat ook fijn is, is dat we posters 

voor activiteiten gewoon thuisgestuurd krijgen. Hierdoor hoeven we zelfs niets meer te regelen en kunnen we ze zo 

meenemen naar de blokhut en hoeven we ze maar op te hangen. Dit zal ook te zien zijn in het aantal aanmeldingen 

voor de activiteiten geloof ik. 

Stan Coppis, Venray.



1.1. Positief Opgroeien.
NIEUW

Doel

Duidelijk positioneren van de taak van het jeugdwerk in de opvoeding en ontplooiing van 

kinderen en jongeren.

Doelgroep

Onderwijs, centra voor jeugd- en gezin, jeugdzorg, plaatselijk jeugdwerk.

Acties

2021  

• Specificeren en verder uitwerken van het doel van het project, in een projectplan.

• Contacten leggen met Onderwijs Koepels, Centra voor Jeugd- en Gezin, gemeentes, Zuyd-Hoge-

school en andere die een bijdrage aan dit project zouden kunnen leveren.

• Additionele financiering aanvragen bij fondsen.

• Samenstellen van een projectgroep en actieplan ontwikkelen voor de komende jaren.

2022 

• Behoeftepeiling.

• Opzetten en uitvoeren van een publiciteitscampagne voor het congres.

• Dataplanning en keuze voor accommodaties.

• Zoeken van sponsoren die zich presenteren tijdens congres.

• Opzet programma en gesprekken met sprekers, dagvoorzitter en zo meer.

2023 

• Uitvoering van congres in januari.

• Verwerken van gegevens uit congres.

2024 

• Waarden van het jeugdwerk in het positief opvoeden beschrijven, publiceren en onder de aandacht

brengen van het jeugdwerk (Scouting, Jeugdwerk Limburg en JongNL), onderwijs, centra jeugd en

gezin en zo meer.

Samenwerkingspartners

Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg, Onderwijskoepels, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, 

Jantje Beton, YMCA, gemeentes, Zuyd-Hogeschool en zo meer.

24



Waar moet het jeugdwerk accenten leggen om naast de thuissituatie en

school een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing

van kinderen? Waar liggen kansen voor het jeugdwerk en wat zijn de bedrei-

gingen of doelen die het jeugdwerk niet kan halen? Om het jeugdwerk een

duidelijke plaats te geven binnen de opvoeding is afstemming met onderwijs

en ouders (centrum voor jeugd- en gezin) nodig. Door het organiseren van

een congres willen we de taak van het jeugdwerk in de opvoeding duidelijker

positioneren en van daaruit keuzes maken. 

Met de transformatie in onderwijs en jeugdzorg is het doel van de gespeci-

aliseerde (onderwijs)zorg veranderd. Kinderen in hun eigen gezin, buurt en

school een gelukkige jeugd geven, is waar het nu om gaat. Die andere ma-

nier van omgaan met kinderen wordt ook wel “Positief Opgroeien” genoemd.

Het doel van Positief Opgroeien is de draagkracht en het oplossend vermo-

gen van kinderen en de leefmilieus van kinderen op een zodanige wijze te

versterken, dat er een samenhangend en stimulerend positief leefklimaat ont-

staat voor álle kinderen.

In het derde leefmilieu van kinderen, dat van de vrijetijdsbesteding, het werk-

terrein van JongNL, staat onder anderen de ontspanning, de sociale omgang

met leeftijdsgenoten en spontane communicatie centraal. In het derde milieu

worden de spanningen van het eerste en tweede milieu, het gezin en het

onderwijs, ook afgereageerd. Wat zich in dat derde milieu afspeelt is weer

van invloed op de eerste twee milieus.

Om de taak binnen Positief Opvoeden, die het jeugdwerk heeft, goed te kun-

nen invullen is het van belang om expliciet te benoemen welke accenten er

gelegd kunnen en moeten worden om een zinvolle bijdrage te leveren aan

Positief Opgroeien. Waar liggen kansen, en wat zijn de beperkingen? Voor

een goede positionering van het jeugdwerk binnen Positief Opvoeden is af-

stemming met onderwijs en ouders (centrum voor jeugd- en gezin) nodig.

Door het organiseren van een congres willen we de taak van het jeugdwerk

in Positief Opvoeden duidelijker positioneren en van daaruit keuzes maken.

Doel van het congres is om de opvoedkundige waarden van het jeugdwerk

boven water te krijgen en in verband te zien met school en thuissituatie. Voor

vrijwillige leidinggevenden die wekelijks de groepen in het jeugdwerk bege-

leiden kan het lijstje met opvoedkundige waarden een kapstok zijn voor het

organiseren van activiteiten. 

Onze leiding krijgt, van JongNL 

Limburg handreikingen hoe ze 

met kinderen moeten omgaan, 

activiteiten organiseren en nog 

veel meer. 

Maar ook hoe ze kinderen met

een rugzakje moeten begeleiden, 

om die kinderen ook een kans te 

geven in deze samenleving. 

En net die kinderen hebben het 

nodig om te leren met andere 

kinderen samen te spelen. 

Annita Geuskens, Landgraaf.
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1.2. De waarden van JongNL praktisch 
vertalen in (bewegings)activiteiten.
NIEUW

Doel

Het vertalen van de waarden van JongNL (samen, respect, vertrouwen, veiligheid) in concrete spellen 

en activiteiten.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Specificeren en verder uitwerken van het doel van het project, in een projectplan.

• Installeren van werkgroep bestaande uit leiding uit diverse afdelingen en van verschillende 

leeftijdsgroepen verspreid over de provincie.

• Externe deskundigen worden gekoppeld aan een van de waarden.

• Werkgroepleden ontwikkelen activiteiten en spellen op basis van de waarden van JongNL. 

Doel is bij elke waarde, voor de verschillende leeftijdsgroepen, vijf spellen te bedenken. 

De spellen zijn gevarieerd: sportief, creatief, gericht op natuurbeleving en dienen zowel binnen als 

buiten uitgevoerd te kunnen worden.

2022 

• Pilotfase van de spellen bij groepen van JongNL, Jeugdwerk Limburg en Scouting Limburg.

2023 

• Spellen worden uitgewerkt en geïmplementeerd in de verschillende workshops, cursussen en 

ledenactiviteiten binnen JongNL. 

• JongNL ontwikkelt een pakket gericht op externen: onderwijs, scouting, jeugdwerk, buurthuizen en zo

meer.

2024 

• Evaluatie en nadenken over vervolg.

Samenwerkingspartners

SMKK, PPD, Scouting, Jeugdwerk, Stichting Anti Discriminatie Voorziening Limburg, Huis voor de Sport en

andere deskundigen op het gebied van respect, vertrouwen en veiligheid.



Ook in deze beleidsperiode is het van belang het spel van JongNL te blijven

ontwikkelen waarbij aansluiten bij de veranderende belevingswereld van 

kinderen en jongeren centraal staat. De methode JongNL, die utgaat van de

belevingswereld van het kind is leidraad en startpunt voor die ontwikkeling.

In deze beleidsperiode willen we speciaal kijken naar onze basiswaarden:

samen, respect, vertrouwen en veiligheid. Die basiswaarden vinden we be-

langrijk. Bij alles wat we doen spelen ze een rol en vormen het vertrekpunt.

In dit project vertalen we deze basiswaarden naar de dagelijkse (spel)praktijk

van de JongNL groepen in een steeds veranderende wereld. Het zijn de vrij-

willigers die wekelijks onze groepen begeleiden die steeds vragen om prak-

tische en in de praktijk hanteerbare methoden. De waarden zijn in theorie

inspirerende uitgangspunten die ook in de praktijk uitvoerbaar moeten zijn.

Wij gaan, samen met mensen van de basis, voorbeelden van spellen en me-

thodieken gebaseerd op de JongNL methode ontwikkelen, uitproberen en

introduceren in de praktijk. Om de waarden van JongNL – samen, respect,

vertrouwen en veiligheid – meer te laten zijn dan alleen woorden, worden

deze vertaald naar concrete spellen en activiteiten die deze waarden voel-

baar en duidelijk maken. 

De spellen en activiteiten worden gebundeld in een (digitaal)naslagwerk om

vervolgens als basis te dienen voor workshops en de invulling van het pro-

gramma van de grote provinciale ledenactiviteiten. Via sociale media zullen

de spellen verspreid worden richting de leiding zodat deze, in de praktijk, tij-

dens de groepsavonden ook met dit nieuwe aanbod kunnen werken.

De workshops en activiteiten 

van JongNL zijn niet alleen 

een doel op zich, maar ook 

een ontmoetingsplek van 

vrijwilligers uit de hele

provincie om ervaringen 

uit te wisselen en mogelijk 

samenwerking te zoeken.  

Rens Aal, Herkenbosch.
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1.3. Participeren in de week van de 
opvoeding.
VERDERBOUWEN

Doel

Ontwikkelen van een concreet product dat helpt bij de ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen 

ouders, medeopvoeders en professionals.

Doelgroep

Ouders van kinderen en jongeren.

Acties

2021 - 2014

• Op basis van het thema van de week van de opvoeding ontwikkelen en produceren van een passend

product.

• Actieve participatie van JongNL Limburg in samenwerkingsproject.

Samenwerkingspartners

SpeL (Speeltuinwerk Limburg), Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg, Centra voor Jeugd- en Gezin.



Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig.

Daarom staat de Week van de Opvoeding in het teken van opvoeden en 

ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden

staan er niet alleen voor. De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van

kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals. 

SpeL (Speeltuinwerk Limburg), Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg en

JongNL Limburg leveren jaarlijks een bijdrage door op basis van het jaar-

thema van de week van de opvoeding een praktisch product of spel te 

ontwikkelen dat iedereen die met opvoeden, in de breedste zin van het

woord, te maken heeft kan gebruiken. Het product wordt via de centra voor

jeugd- en gezin verspreid.

Zo hebben genoemde organisaties in 2020 een praat- en luisterdoosje 

ontwikkeld. Met het doosje op tafel kunnen gezinnen vragen, stellingen en

dilemma’s bespreken die horen bij opvoeden. De vragenkaartjes in het

doosje stimuleren het gesprek tussen ouders en kinderen over alledaagse

dingen. 

In 2019 werd een boekje uitgegeven met tips over de organisatie van betaal-

bare kinderfeestjes. 

De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met

opvoeden. Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door

zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken.

Ik merk dat ik duidelijk een 

ontwikkeling doormaak door

workshops van JongNL Limburg 

te volgen. Ik leer hier veel van. 

Niet alleen spellen die tijdens 

bijeenkomsten ingezet kunnen

worden, maar ook tips om om te

kunnen gaan met bepaald gedrag. 

Dit neem ik ook mee buiten

JongNL en is voor mij daarom 

een grote toegevoegde waarde.

Josje Nijssen, Maasbree.
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2. 
Het vergroten van de 
zelfredzaamheid en de 
samenredzaamheid van 
kinderen, jongeren en 
vrijwilligers. 



JongNL speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het be-

vorderen van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid is een uitgangspunt

van de JongNL methode. Dat doen we, onder andere, door het aanbieden

van activiteiten waarbij zelf- en samenredzaamheid het middel is om een 

activiteit tot een goed einde te brengen. Op deze manier leren we kinderen

en jongeren vaardigheden die ze hun verdere leven goed kunnen gebruiken. 

31



2.1. De Moonwalk.
VERDERBOUWEN

Doel

Organiseren van een sportieve activiteit om de zelfredzaamheid en het gezond gedrag van jongeren

te bevorderen en hen een optimale beleving van ‘de nacht en het buiten zijn’ te laten ervaren. 

Doelgroep

Leiding en jongeren in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Moonwalk 2021 in Grathem. 

• Aandacht voor positieve gezondheid bij maaltijden en gezelligheidsmomenten.

• Organisatie van de activiteit door een kerngroep van acht vrijwilligers die de lijnen uit zetten. Vanuit die

kerngroep zijn werkgroepen actief om delen van de organisatie voor te bereiden: de route, eetposten,

activiteitenposten, veiligheid, accommodatie, ontbijt en afsluiting.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 250 jongeren uit 20 verschillende plaatselijke afdelingen en inzet van 90 vrijwilligers.

2022 - 2024

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Moonwalk.

Samenwerkingspartners

Plaatselijke verenigingen, de gemeente, de middenstand in het dorp, Staatsbosbeheer, Natuurmonumen-

ten, Limburgs Landschap, Waterschap Limburg, het Kadaster en veel vrijwilligers.
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De Moonwalk is een nachtelijke hike voor jongeren vanaf de tweede klas

van het voortgezet onderwijs. Er wordt gelopen in groepjes van maximaal vijf

deelnemers om een optimale beleving van ‘de nacht en het buiten zijn’ te

garanderen. Tijdens de Moonwalk zijn er verschillende doe- en samenwer-

kingsopdrachten. De Moonwalk is een sportieve activiteit en bevordert de

zelfredzaamheid en het gezonde gedrag van jongeren.

Deze activiteit spreekt jongeren enorm aan en bevordert de interactie met

leeftijdgenoten uit heel Limburg. Iedereen op waarde schatten, elkaar over

het dode punt heen helpen, karakter tonen, je laten zien en horen, je handen

uit de mouwen steken en praktisch bezig zijn vormen de ingrediënten van

de Moonwalk. Die factoren maken de Moonwalk tot een waardevolle activiteit

voor jongeren: door te doen ontdekken jongeren wat ze waard zijn.

In 2021 zal de Moonwalk voor de 21e keer op rij plaatsvinden in het tweede

weekend van maart. Deze editie wordt georganiseerd in samenwerking met

JongNL Grathem. Een actieve club met overwegend jonge vrijwilligers die

veel kunnen leren van de organisatie van zo’n groot evenement. Op basis

van eerder opgedane ervaringen begeleidt JongNL Limburg de plaatselijke

afdeling bij de organisatie van deze grote activiteit. In totaal zijn ruim 90 

vrijwilligers actief voor ruim 250 jongeren. 

Het voorbereidingstraject is een leerproces voor de vrijwilligers die onder

begeleiding van JongNL Limburg de activiteit voorbereiden, organiseren en

evalueren. Door de organisatie van de Moonwalk kan een plaatselijke afde-

ling zichzelf op de kaart zetten in het dorp waarin zij actief zijn. Het is tevens

een mooie gelegenheid om oud-leiding en andere inwoners van het dorp

maatschappelijk in actie te krijgen.

Dit is echt een geweldige activiteit

voor de oudere leden. Het is een

uitdagende, spannende tocht die

je samen moet volbrengen. 

De Moonwalk moet zeker 

blijven bestaan, omdat ik het 

belangrijk vind dat er activiteiten

de ouderen leden worden 

georganiseerd. Deze leden 

willen we tenslotte behouden 

binnen JongNL, want die zijn

de toekomst.

Moniek Loock, Gennep.

Wat mij betreft is de Moonwalk een super en speciale activiteit die 

georganiseerd wordt door JongNL Limburg. 

Je bent ongeveer zes uur met een paar leden van je groep op pad, 

waardoor je deze leden weer op een andere manier meemaakt en 

dat creëert ook weer een bijzondere band met deze leden. 

Verder is het ook een leerzame tocht doorsommige opdrachten die 

dienen te worden uitgevoerd, maar ook doordat de jeugd weer in

aanraking met de natuur wordt gebracht. Naar mijn mening mag de 

Moonwalk nog jaren georganiseerd worden, want ik ben er van overtuigd 

dat dit bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de jeugd.  

Rick Luyten, Neer.

33



2.2. Juniorentoernooi wordt: ‘De uitdaging’.
VERDERBOUWEN EN NIEUW

Doel

Ontmoeting tussen kinderen uit de hele provincie gericht op leren samenwerken. 

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Overleg met districten over de toekomst van de toernooien en de wijze van afvaardiging naar het 

provinciaal toernooi.

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Juniorentoernooi in Panningen. 

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 145 deelnemers uit zes verschillende afdelingen en inzet van 20 vrijwilligers.

2022 

• Ontwikkelen van nieuwe activiteit ‘de uitdaging’. Uitwerken van planopzet met doelstelling, waarden 

en organisatiemodel. 

• Organiseren van meeting waarin planopzet ‘de uitdaging’ besproken wordt met vertegenwoordigers

van plaatselijke afdelingen

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Juniorentoernooi 2022.

2023 - 2024 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Juniorentoernooi-De Uitdaging.

Samenwerkingspartners

Plaatselijke JongNL afdeling, natuurbeschermingsorganisaties, sportclubs, plaatselijke cultuurverenigin-

gen en zo meer.
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De toernooien van JongNL hebben een speciale plaats binnen het jaarlijks

programma. Dat was in het verleden zo en dat is nu nog steeds het geval.

Kinderen die vanuit de eigen afdeling deelnemen aan een districts- of pro-

vinciaal toernooi ontmoeten een weekend lang andere leeftijdgenoten en

ondernemen activiteiten op het gebied van sport en spel, creativiteit en na-

tuurbeleving. Kinderen ervaren dat deelnemen aan een toernooi niet alleen

voor de winnaar leuk is, maar dat plezier en samen iets ondernemen belang-

rijker is. Tevens is een toernooi een omgeving waarin kinderen, op een na-

tuurlijke manier, leren samenwerken en elkaar ook beter leren kennen.

‘De uitdaging’ is bedoeld als impuls om het provinciaal juniorentoernooi le-

vend te houden. Voor de organisatie van het provinciaal juniorentoernooi is

JongNL Limburg mede afhankelijk van afvaardiging van deelnemers vanuit

de districten. Niet alle districten organiseren nog een juniorentoernooi.

JongNL Limburg wil het juniorentoernooi ombouwen tot ‘de uitdaging’, een

activiteit met een nieuwe opzet met een dikke knipoog naar het juniorentoer-

nooi van weleer.

“De uitdaging” is een aanzet om de ‘kinderen’ meer in teamverband te laten

spelen waardoor de zelf- en samenredzaamheid wordt gestimuleerd. De ac-

tiviteit wil kinderen en leiding meer bewust maken van het feit dat mensen

elkaar nodig hebben om een doel te bereiken. Door in team- en groepsver-

band te werken, wordt een hechtere band gesmeed tussen leiding en kin-

deren.

JongNL Limburg organiseert het toernooi in samenwerking met een plaatse-

lijke afdeling. Het samen oppakken van de organisatie, van het juniortoernooi,

is voor de vaak jonge vrijwilligers een belangrijk leermoment en draagt bij

aan de bevordering van de deskundigheid van de vrijwilliger. 

De activiteiten georganiseerd 

door JongNL zijn van grote

waarde voor onze leden. 

Door hieraan deel te nemen 

geeft het minder belasting voor

onze vrijwilligers, men kan er zo

naar toe, de prijs is acceptabel 

en de activiteiten zijn super. 

Het bureauteam en bestuur 

zijn onmiskenbaar van grote

waarde voor ons. 

Eric Geuyen, Venray.
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2.3. Survivalweekend Ardennen.
VERDERBOUWEN

Doel

Het organiseren van een provinciale activiteit voor jongeren gericht op het stimuleren van sportieve 

ontplooiing en zelfredzaamheid.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Survivalweekend Ardennen op basis van evaluatie survival

2020.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 90 jongeren uit 10 verschillende afdelingen. 12 provinciale opgeleide vrijwilligers zijn actief in de voor-

bereiding, uitvoering en evaluatie.

2022 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Survivalweekend Ardennen op basis van evaluatie survival

2021. 

• Organiseren van brainstormmeeting met deelnemers en vrijwilligers over de toekomst van het survival-

weekend. Op basis van de meeting planopzet maken.

2023 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van het Survivalweekend in de Ardennen op basis van evalua-

tie survival 2022. 

• Besluiten nemen over de toekomst van het Survivalweekend in de Ardennen.

2024 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Survivalweekend op basis van besluit over de toekomst

van het Survivalweekend. 

Samenwerkingspartners

VenturiX Outdoor.
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JongNL Limburg organiseert al meer dan 20 jaar voor jongeren een survival-

weekend in de Belgische Ardennen. JongNL gelooft erin dat sport in het al-

gemeen en buitensport in het bijzonder een positieve bijdrage levert aan het

welbevinden en de ontwikkeling van ons allemaal en zeker van jongeren.

Het bevordert de onderlinge samenhang van groepen waarin jongeren func-

tioneren. Centraal bij deze buitensportactiviteit staan ontmoeting, oefenen in

doorzettingsvermogen, leren samenwerken en het sportief opzoeken van

grenzen. 

Het survivalweekend in de Ardennen vindt plaats in samenwerking met het

bedrijf VenturiX Outdoor. Het bedrijf beschikt over een aantal eigen terreinen

in Comblain au Pont, op zo’n 30 kilometer ten zuiden van Luik.

Binnen deze beleidsperiode zal gekeken worden naar nieuwe locaties voor

het Survivalweekend. Het doel van het weekend blijft hetzelfde: het organi-

seren van een provinciale activiteit voor jongeren gericht op sportieve ont-

plooiing en zelfredzaamheid met als middel ‘ruige’-buitensportactiviteiten.

Gedacht wordt aan zeevissen, wadlopen, EuropaTrail en zo meer.

Survival activiteit in de Ardennen

is gewoon een must bij JongNL.

Ten eerste zijn alle activiteiten 

precies waar Jong Nederland 

voor staat. Zeker voor de ouderen

jeugd is het nodig om activiteiten

als deze te blijven aanbieden. 

Ook de uitwisseling en samen-

komen van seniorengroepen 

van verschillende afdelingen in

Limburg bij deze activiteit is 

echt een pluspunt!

Persoonlijk vond ik als lid deze 

activiteit al helemaal fantastisch,

vorig jaar als leider dit weer

mogen meemaken. Wel ietsjes 

anders door een andere locatie,

maar net zo tof als hoe ik het me

herinnerde. Onze groep bestaat

nog uit 11 kinderen voornamelijk

meiden. Ik had er wel een hard

hoofd in of dit allemaal wel binnen

hun straatje zou passen, maar het

was meer dan geslaagd. Van de

reis in het busje op de vroege 

morgen richting Ardennen tot 

aan de laatste activiteit. 

De ijskoude nacht was al hierna 

al snel weer vergeten.

Rick van den Broek, Panningen.
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2.4. Kokerij sMAAK.
VERDERBOUWEN EN NIEUW

Doel

Kinderen laten ervaren dat bezig zijn met Positieve Gezondheid leuk kan zijn. Een stukje grote-mensen-

wereld, dat tot de verbeelding van kinderen spreekt, binnen handbereik van kinderen brengen. 

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk.

Acties

2021 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Kokerij sMAAK in de praktijk.

• Het onderdeel ‘wedstrijd’ verder uitwerken. 

Te verwachten aantal deelnemers

• 120 kinderen uit vier verschillende afdelingen. Vier provinciale opgeleide vrijwilligers zijn actief in de

voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project.

2022 - 2023

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Kokerij sMAAK.

2024 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van Kokerij sMAAK.

• Provinciale finale van wedstrijd Kokerij sMAAK.

Samenwerkingspartners

Huis voor de Sport (JOGG).
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JongNL wil een steentje bijdragen aan het stimuleren van het gezond gedrag

van kinderen. In dit kader is het project ‘Kokerij sMAAK’ ontwikkeld: 

• sMAAK: Stimuleert positieve gezondheid.

• sMAAK: Stimuleert samenwerking, respect en vertrouwen.

• sMAAK: Stimuleert nieuwe smaakbelevingen.

‘Kokerij sMAAK’ is... een bijzondere kookwedstrijd. Er zijn voorrondes in de

plaatselijke afdelingen, tussenrondes en een provinciale finale met voor de

winnaars een bijzonder etentje. De doelgroep voor Kokerij sMAAK zijn 

kinderen van groep 6, 7, 8 BS en klas 1 VO. De kinderen gaan zes tot acht

smaakvolle en gezonde fingerfoodhapjes bereiden op een mobiel keuken-

blok en werken daarbij in tweetallen. Elk kind mag twee gasten uitnodigingen

(kind of volwassene).

Het tweetal zorgt voor de hele beleving: aangeklede eettafel (eigen gevou-

wen servetten, tafelloper, leuke glazen, kandelaars en andere decoraties),

bereiden van fingerfoodhapjes, smaak, het opdienen, het afruimen en het af-

wassen. De jury van de kookwedstrijd let op deze punten.

De Kokerij sMAAK probeert een stukje grote-mensen-wereld, dat tot de 

verbeelding van kinderen spreekt, binnen handbereik van kinderen te bren-

gen. Tijdens Kokerij sMAAK gaan kinderen dingen doen die doorgaans alleen

door volwassenen worden gedaan. 

Kokerij sMAAK wordt uitgevoerd in een plaatselijke afdeling. De leiding van

de groepen begeleiden de kinderen. JongNL Limburg begeleidt en geeft

instructie aan de leiding. 

Kinderen voelen zich serieus genomen als ze stimulansen en vrijheden 

krijgen om er hun eigen ‘restaurant’ van te maken. Hard werken en plezier

beleven tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van het project, in de

plaatselijke afdeling, maken Kokerij sMAAK tot iets bijzonders. De aanpak en

ondersteuning vanuit JongNL Limburg geeft de vrijwilligers een steun in de

rug en zorgt ervoor dat de activiteit professioneel uit de verf komt.
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De moonwalk is een superleuke

activiteit voor oudere groepen! 

Zij zoeken een bepaalde 

spanning en dat krijgen ze tijdens 

deze hike! Ook de posten tijdens

de tocht zijn leuk en boeiend! 

De moonwalk moet blijven om de

jeugd enthousiast te houden!

Rick Vervoort, America.



2.5. Lekker in je Vel dan kom je er wel.
VERDERBOUWEN 

Doel

Bespreekbaar maken van zaken als eenzaamheid en je niet goed voelen in je eigen vel.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de workshop ‘Lekker in je vel, dan kom je er wel’. 

• Verder ontwikkelen van de doe-kist met nieuwe spellen.

• Ontwikkelen van plan om de doe-kist te promoten binnen het jeugdwerk.

• Via sociale media interesse wekken voor de workshop en de doe-kist.

• Doe-kist en workshop promoten bij andere Maatschappelijke Organisaties.

Te verwachten aantal deelnemers 

• Twee workshops voor leiding met in totaal 24 deelnemers.

• Twee workshops voor kinderen met in totaal 42 deelnemers. 

2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de workshop ‘Lekker in je vel, dan kom je er wel’. 

• Verder ontwikkelen van de verschillende activiteiten uit de doe-kist.

Samenwerkingspartners

Professionals van ‘Zin in Leven’.
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Professionals uit jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs hebben als “Zin in

Leven-Limburg” de handen ineengeslagen. Zij ontwikkelen een methodiek

om professionals en vrijwilligers die met jongeren werken, gevoeliger te

maken voor het ‘zien en horen’ van elkaar en het stellen van vragen rond zin-

en betekenisgeving. Daarmee leren de kinderen en jongeren dit een plek te

geven in hun leven. De positieve invloed die dat heeft op hun gezondheid,

sluit aan bij de provinciale visie op ‘Positieve Gezondheid’ van dr. Machteld

Huber. Hierbij speelt zingeving een centrale rol. Ook de GGD, GGZ, De Ge-

zonde School en JongNL Limburg werken mede vanuit deze principes.

Vanuit het begrip ‘positieve gezondheid’ wordt gezondheid niet meer gezien

als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen

om met de uitdagingen in het leven om te gaan. Met name zingeving blijkt

daarbij een zeer belangrijke rol te spelen. JongNL Limburg deed onderzoek

onder vrijwilligers en stelde de vraag of en hoe leiding omgaat met kinderen

die wel eens niet goed in hun vel zitten. De resultaten van het onderzoek lie-

ten zien dat 80% van de leiding wel eens geconfronteerd wordt met kinderen

die somber en teruggetrokken zijn. Leiding gaf tevens aan het moeilijk te vin-

den om de ‘somberheid’ onderwerp van gesprek te maken.

Het project ‘Lekker in je Vel dan kom je er wel’ ontwikkelt praktische spellen

en handvatten voor leiding waarmee vroeg signalering kan plaatsvinden. 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat JongNL een bijzondere plek is waar

vriendschappen voor het leven, ontstaan, kinderen zichzelf kunnen zijn en

zich breed kunnen ontwikkelen. Dat komt omdat het bij JongNL gaat om het

meedoen en niet om het winnen. 

Om kinderen die niet goed in hun vel zitten vanwege factoren buiten JongNL

te helpen is de doe-kist ontwikkeld met praktische spellen en werkvormen

voor leiding en kinderen om zaken als eenzaamheid, je niet goed voelen in

je eigen vel, bespreekbaar te maken. Op basis van de inhoud van de doe-

kist is een workshop ontwikkeld. In de workshop laten we zien hoe je als lei-

ding gevoelens bij kinderen bespreekbaar kunt maken. Ook leren vrijwilligers

hoe je kinderen oog kunt laten hebben voor elkaars situatie en presenteren

we het complimentenspel, waarmee kinderen ervaren dat complimenten

geven én krijgen een goed gevoel heeft. Tevens lichten we toe hoe je met

verhalen vertellen gevoelige onderwerpen luchtig kunt bespreken. 

In deze beleidsperiode willen we met de doe-kist de boer op gaan en zoveel

mogelijk vrijwilligers gevoelig te maken voor het ‘zien en horen’ van elkaar

en het stellen van vragen rond zin- en betekenisgeving.

Wij ervaren het team van JongNL

Limburg als zeer waardevol. 

Hun ervaring en kennis zorgt voor

een stabiele basis waar we als

vereniging altijd terug op kunnen

vallen. Zij zorgen ervoor dat 

alle afdelingen samengebracht

worden tot een grote vereniging. 

Laura Machiels, Born.
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2.6. Toenemende zelfstandigheid en 
afnemende leiding in de praktijk van 
het tienerwerk.
VERDERBOUWEN EN NIEUW

Doel

In kaart brengen van de begeleidingsstijlen van tienergroepen. Experimenteren met toenemende 

zelfstandigheid en afnemende leiding bij tienergroepen. Vrijwilligers handvatten bieden voor 

eigen reflectie op hun rol als (be)geleider.

Doelgroep

Leiding en tieners in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Doorontwikkelen van methodiek. In kaart brengen van praktijksituaties.

• Opzetten van een projectgroep.

• Opzetten van werkplan.

• Bezoeken van vier afdelingen die met tieners werken.

• Pilots voorbereiden.

2022 

• Pilots draaien in diverse tienergroepen. Begeleiding leiding.

2023 

• Pilots draaien, ervaringen beschrijven.

2024 

• Congres en adviezen aan de praktijk.

Samenwerkingspartners

Professionals van Scouting Limburg.
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Binnen het jeugdwerk blijkt het lastig om tieners vast te houden en een voor

hen een boeiend activiteitenpakket te ontwikkelen. Voor JongNL zijn tiener-

of seniorgroepen belangrijk omdat veel nieuwe leiding juist uit deze groepen

voortkomt. Vaak blijken leden die leiding worden de beste vrijwilligers om de

kracht van JongNL over te dragen aan kinderen. Zij hebben immers zelf er-

varen wat JongNL is en wat dit voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen

van een kind kan betekenen. JongNL is voor veel tieners het avontuur van

hun leven. De groep waarin zij binnen JongNL functioneren betekent veel

voor de tiener. Het is een groep waarmee ze van jongs af aan zijn opgegroeid

waardoor deze vertrouwd en veilig is. 

Om tieners blijvend te boeien, met alles wat JongNL voor deze leeftijdsgroep

in petto heeft, is in 2020 een methodiek ontwikkeld die is uitgewerkt in een

boekje en werd gepresenteerd in een workshop. De methodiek wordt ook

wel de TienerTop5 genoemd. Eén van de TienerTop’s is het stimuleren van

de zelfstandigheid van de tieners in het bedenken, uitvoeren en evalueren

van activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat tieners veel praktische en sociale

ervaringen kunnen opdoen door zelf hun vrijetijdsbesteding om te zetten in

activiteiten. Dit vraagt om een andere manier van leidinggeven, anders dan

de leiding tot nu toe gewend is. Leiden wordt begeleiden en zelfs adviseren.

In de praktijk merken we dat het begeleiden van tienergroepen naar zelf-

standig functioneren niet gemakkelijk is. Met dit project gaan we het bege-

leiden van tienergroepen in de praktijk in kaart brengen en samen met leiding

kijken naar en werken aan hun rol in het meer zelfstandig laten functioneren

van tienergroepen. Het uitwisselen van ervaringen door mensen uit de prak-

tijk staat hierin centraal.

Dit project sluit aan bij beleidsuitgangspunten van de provincie: mensen moe-

ten zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en opgenomen zijn

in een sociale context zonder dat ze afhankelijk zijn van professionele on-

dersteuning.

Het bureauteam van JongNL 

Limburg is voor ons van grote

waarde vanwege de focus en 

expertise die het team heeft op

ons jeugdwerk. Voor ons als 

leiding en bestuur zijn onze 

activiteiten vrijwilligerswerk 

naast een baan of studie 

waardoor er meestal geen 

tijd is om alle ontwikkelingen 

in het land (bv. op het gebied 

van de coronamaatregelen) bij 

te houden en snel te vertalen 

naar concrete handvaten voor 

de eigen groepen. Het schakelt

veel sneller als er vanuit de 

overkoepelende organisatie 

bruikbare informatie komt die 

direct in de praktijk toe te 

passen is. 

Pieter Maarten Wesseling,

Gronsveld.
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2.7. FilmFestival en FilmGala.
VERDERBOUWEN 

Doel

Tieners de mogelijkheid geven op een creatieve manier hun mening te geven.

Doelgroep

Tieners en leiding in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van het FilmFestival en het FilmFestivalGala.

• Bedenken en bekend maken van het actuele maatschappelijk thema dat als uitgangspunt dient voor

de filmpjes die de jongeren maken.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 80 deelnemers. 

2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van het FilmFestival en het FilmFestivalGala.

• Bedenken en bekend maken van het actuele maatschappelijk thema dat als uitgangspunt dient voor

de filmpjes die de jongeren maken.

Samenwerkingspartners

DOK6 (Panningen), diverse filmregisseurs. 
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Het FilmFestival is een activiteit van JongNL Limburg voor iedereen van het

eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Bij het FilmFestival gaan

groepen zelf aan de slag, op een eigen gekozen locatie, met het maken van

een filmpje. Na aanmelding ontvangt elke groep het filmthema. Voor het

maken van een filmpje met een smartphone zijn instructiefilmpjes gemaakt.

Deze instructiefilmpjes behandelen de verschillende fases in het maken van

een eigen film: van het schrijven van een script, het verdelen van de rollen,

het filmen zelf tot het monteren en voorzien van de aftitelrol. Elke groep die

zich inschrijft kan, tijdens de groepsavond(en), aan slag met het maken van

een eigen, te gek, creatief, ludiek filmpje dat maximaal drie minuten mag

duren. 

Op de tweede zondag van mei vindt het JongNL FilmFestivalGala plaats. Hier

worden alle groepen, leiders, ouders, familie en vrienden uitgenodigd om

alle ingezonden filmpjes te komen bekijken en te zien wie de winnaar wordt

van het FilmFestival van het betreffende jaar. Een professionele jury is aan-

wezig om de creatieve verrichtingen van de jongeren van commentaar te

voorzien. De groep die de meest originele entree maakt wordt beloond. Het

FilmGala vindt plaats in DOK6 in Panningen, een professioneel filmtheater.

Persoonlijk ervaar ik het contact

met het bureau als zeer prettig.

We spreken dezelfde taal en 

zitten duidelijk op dezelfde 

golflengte.  

We zijn er voor het kind.

Eugine van der Linden, Kessel-Eik.
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2.8. Zelfredzaamheid moet je leren.
NIEUW

Doel

Het doorzettingsvermogen en de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren en vergroten.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Verder verkennen en verdiepen van het thema.

• Schrijven van projectplan.

• Installeren van werkgroep.

2022 

• Ontwikkelen en beschrijven van methodiek.

• Ontwikkelen van spelmateriaal ten behoeve van plaatselijk jeugdwerk.

• Ontwikkelen van een workshop gericht op vrijwilligers van het plaatselijk jeugdwerk.

2023 - 2024

• Uitvoering workshop en promoten spelmateriaal.

Samenwerkingspartners

JongNL Limburg.
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JongNL werd geïnspireerd door het uitvoeringskader Sociale Agenda waarin

over het vergroten van zelfredzaamheid wordt gesproken. Meedoen vergroot

de zelfredzaamheid van mensen, speciaal van kwetsbare mensen. Omge-

keerd is het zo dat mensen die geleerd hebben zelfredzaam te zijn makke-

lijker kunnen meedoen. JongNL wil zich sterk maken voor een maximale

leerervaring voor kinderen als het gaat om zelfredzaamheid. In de praktijk

van JongNL zien we dat leiding te veel wil voordoen en te weinig kinderen

aanzet om zelfstandig een probleem op te lossen. Het project ‘Zelfredzaam-

heid moet je leren’ moet het streven waarmaken om kinderen meer zelfred-

zaam te maken.

Naast het aanleren van praktische vaardigheden is het voor kinderen ook

belangrijk dat zij leren probleemoplossend te denken. Dit stelt hen immers

in staat meer complexe vaardigheden onder de knie te krijgen. Kinderen be-

kwamen in het oplossen van problemen en in het zelfstandig werken is be-

langrijk naar de toekomst toe. Kinderen die zelfstandig kunnen werken en

leren zijn beter in staat zich op een flexibele wijze te bewegen in de huidige

informatiemaatschappij. Ze ontwikkelen zich tot personen die hun leven in

eigen handen kunnen nemen. JongNL wil, door middel van activiteiten en

spellen, het doorzettingsvermogen en de zelfredzaamheid van kinderen sti-

muleren en vergroten. 

Op basis van het te ontwikkelen praktisch ondersteunend spelmateriaal wordt

een workshop opgezet waarin vrijwilligers kennis maken met spellen en ac-

tiviteiten waarmee kinderen spelend ervaren en leren wat de waarde van zel-

fredzaamheid is. Daarnaast ontwikkelen we in het kader van dit project

praktische factsheets met een lijst van praktische en sociale vaardigheden

die kinderen binnen het jeugdwerk JongNL, op een speelse en prettige ma-

nier, zich eigen kunnen maken.

Voor mij al secretaris voelt 

JongNL Limburg als een 

organisatie waar met al je 

vragen terecht kunt. 

Stel je een vraag waar nog 

geen antwoord op is, wordt 

het uitgezocht en voorzien ze

je zo snel mogelijk van een 

antwoord. Een antwoord waar

je iets aan hebt. 

Voorbeeld: Bij ons kwamen 

vanuit onze leiding vragen over

najaarsweekenden. Ik heb 

een e-mail gestuurd naar het

bureauteam. Een week later 

was er een heel document met

alle maatregelen die besproken

waren. Perfect gewoon! 

Kim van Knippenberg, Baarlo.
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3.
Kwetsbare kinderen 
en jongeren laten 
deelnemen aan het spel 
van JongNL.



JongNL biedt kinderen een onvergetelijke ervaring waaruit ze hun hele leven

kunnen putten en draagt bij aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van

kinderen. Zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren kan het methodisch

jeugdwerk een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale contacten van

die kinderen. Elk kind verdient een veilige jeugd, een veilige basis, een 

stabiele gezinssituatie en een plezierige vrijetijdsbesteding.

Kwetsbare kinderen en jongeren komen niet vanzelf in aanraking met het

methodisch jeugdwerk terwijl het jeugdwerk een waardevolle aanvulling is

op de opvoeding. Ouders van kwetsbare kinderen en jongeren kennen het

methodisch jeugdwerk vaak niet of onvoldoende. JongNL wil een plek zijn

waar alle kinderen en jongeren zich thuis voelen. 
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3.1. Methodisch jeugdwerk is er 
voor iedereen.
VERDERBOUWEN 

Doel

Besturen van jeugdwerkorganisaties begeleiden en informeren over de manier waarop kinderen, 

waarvan de ouders over weinig financiële middelen beschikken, in aanraking kunnen komen 

met het methodisch jeugdwerk.

Doelgroep

Kwetsbare kinderen in de samenleving en het plaatselijk jeugdwerk. 

Acties

2021

• Evalueren van het project ‘methodisch jeugdwerk is er voor iedereen’.

• Ontwikkelen van een projectplan.

2022

• Uitwerken van plannen.

2023 - 2024

• Presentatie en uitvoeren van het projectplan.

Samenwerkingspartners

Kansfonds, Scouting Limburg, gemeentes in Limburg en Hastijns.
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In 2019 heeft JongNL Limburg in samenwerking met Scouting Limburg het

project “Methodisch jeugdwerk voor iedereen” uitgevoerd. Dit project werd

mogelijk gemaakt vanuit het fonds “Omzien naar elkaar” (een samenwer-

kingsverband van de Provincie Limburg en Kansfonds).

Het project was erop gericht om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren

waarvan de ouders over weinig financiële middelen beschikken toch deel

zouden kunnen nemen aan het methodisch jeugdwerk omdat deze een be-

langrijke bijdrage kan leveren aan de sociale contacten van die kinderen.

In het kader van dit project is een brochure en een workshop ontwikkeld met

als doel besturen van lokale afdelingen te informeren over de problematiek

en handvatten aan te reiken om ervoor te zorgen dat ook kinderen die in ar-

moede opgroeien lid kunnen blijven van de vereniging.

Als vervolg op het project “Methodisch Jeugdwerk voor iedereen” wil

JongNL, met de in het project ontwikkelde instrumenten, besturen van jeugd-

werkorganisaties begeleiden en informeren over de manier waarop kinderen

in aanraking kunnen komen met het methodisch jeugdwerk.

Als jeugdvereniging sta je sterk 

als je een koepelorganisatie 

hebt waar je op terug kunt 

vallen. Tijdens de corona-tijd 

is het ontzettend waardevol 

dat je de moeilijke keuzes en 

beslissingen die je als bestuur

moet maken ondersteund 

worden door richtlijnen vanuit 

de koepelorganisatie.

Het bureauteam van JongNL 

staat altijd klaar voor ons, 

reageert snel en denkt goed 

met ons mee over wat onze 

afdeling nodig heeft. 

Mandy Maslowski, Budschop.
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3.2. BuddyRace tweede ronde.
VERDERBOUWEN 

Doel

Kinderen van JongNL op een speelse manier laten ervaren hoe het is om te leven met een beperking. 

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021

• Evaluatie Buddyrace eerste ronde, plannen maken voor vervolg.

• Ontwikkelen en testen van nieuwe werkvormen.

• Publiciteit maken voor de Buddyrace tweede ronde.

2022 - 2023 - 2024

• Uitvoering Buddyrace tweede ronde.

Samenwerkingspartners

Stichting GIPS.
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JongNL deelt de stelling dat de integratie van mensen met een beperking in

de maatschappij beter zal verlopen als mensen een reëel beeld hebben van

de beperking die de handicap met zich meebrengt. JongNL wil de gedachte

achter deze stelling in de praktijk omzetten. Samen met Stichting GIPS S&L

(Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen & Leren) ontwikkelde

JongNL een speelse methodiek die een juiste beeldvorming over gehandi-

capten bij kinderen tot gevolg moet hebben. Die methodiek heeft de naam

BuddyRace gekregen. Tijdens de BuddyRace laten vrijwilligers met een han-

dicap de deelnemers, kinderen uit het jeugdwerk, spelenderwijs ervaren hoe

het is om een beperking te hebben en geven antwoord op al hun vragen.

De Buddyrace is een op het jeugdwerk afgestemde methodiek: speels, actief,

spannend en educatief.

In 2020 vonden de eerste presentaties van de BuddyRace plaats. De reacties

waren overweldigend. Kinderen reageren positief en vertellen dat ze echt

ervaren hebben wat het is om met een beperking te leven. Het feit dat bij de

race jongeren en volwassenen met een beperking aanwezig zijn en de spe-

len begeleiden maakt indruk en zorgt voor een levensechte beleving. Ook

ouders zijn enthousiast dat JongNL met dit project de afdelingen bezoekt. 

De race bestaat uit zeven posten. Elke post kent een doe- en een denkop-

dracht. Beperkingen als niet kunnen lopen, onvoldoende horen, verlamming

van de spieren, slecht zien, motorische beperking en autisme worden door

middel van een speelse opdracht ervaren. 

Met de organisatie van de Buddyrace wil JongNL de integratie van mensen

met een handicap in de organisatie bevorderen. Want kinderen en volwas-

senen met een beperking zijn allang geen afgezonderde groep meer, maar

maken actief deel uit van de samenleving. In een samenleving waarbij het

volwaardig meedoen van mensen in een kwetsbare positie steeds centraler

thema wordt, is het van belang dat vooroordelen en andere drempels tussen

mensen onderling geen rol meer spelen. Begrip voor elkaar hebben en voe-

len dat anders zijn kan én mag, zorgt ervoor dat iedereen zich prettig kan

voelen in de samenleving. Zo ontstaat een leefomgeving waarin we werkelijk

met elkaar samen leven. JongNL heeft de kans kinderen gevoelig te maken

voor mensen in kwetsbare posities en wil zich inzetten om deze mensen vol-

waardig te laten meedoen in de samenleving.

Met de activiteiten die 

worden aangeboden bieden 

ze een mooie aanvulling op 

de afdelingsactiviteiten voor de

verschillende leeftijdsgroepen,

waar verschillende groepen 

van JongNL Waubach graag 

gebruik van maken. 

Annita Geuskens, Landgraaf.
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3.3. SamenSpelen voor iedereen. 
NIEUW

Doel

Kinderen, met name kinderen die geen lid van JongNL zijn, door middel van spel en 

bewegingsactiviteiten te stimuleren om meer te bewegen.

Doelgroep

Alle kinderen in de wijk. 

Acties

2021

• Verder verkennen en verdiepen van het thema.

• Werkplan ontwikkelen.

• Spellen ontwikkelen en in de praktijk toetsen.

• Diverse promotiematerialen ontwikkelen en produceren.

• Pilot draaien in een gemeente waar een JongNL afdeling actief is.

2022 - 2023 - 2024

• Uitvoering Spelen voor Iedereen.

Samenwerkingspartners

Gemeentes, stichting MEE, PSW, Centra voor Jeugd en Gezin en Jeugdwerk Limburg.
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‘Spelen voor iedereen’ wil inzetten op de veelzijdigheid van spel. Spel en be-

wegen is enorm veelzijdig en meer dan alleen voetbal, volleybal of tennis.

Dit project wil het spelend bewegen letterlijk de wijk in brengen.

Dit willen we doen door regelmatig “open” activiteiten te organiseren, op ver-

schillende plekken en wijken of buurten in het dorp, waar een JongNL afde-

ling actief is. 

Om dit project praktisch handen en voeten te geven ontwikkelt JongNL Lim-

burg een “mobiel” spelaanbod dat, via de plaatselijke afdelingen van JongNL

Limburg, kinderen en jongeren in hun eigen leefomgeving, hun eigen buurt,

wil benaderen.

Het aanbod aan spel- en bewegingsactiviteiten bij dit rondtrekkende initiatief

staat de leefwereld van kinderen centraal: wat doen ze graag, wat zijn hun

interesses, waarvan zijn ze fan. Kortom: kinderen zullen zich in het aanbod

moeten herkennen, het zal afgestemd zijn op de leef-spel-belevingswereld

van het kind.

De plaatselijke afdelingen van JongNL kunnen het aanbod, tevens, inzetten

om leden te werven maar zeker ook om op een praktische manier de visie

en waarden van het jeugdwerk van JongNL uit te dragen. Dit project kan in-

teressant zijn voor afdelingen die hun accommodatie in het buitengebied

hebben en derhalve minder zichtbaar zijn dan afdelingen met een gebouw

in het centrum van het dorp of buurt.

Om met deze activiteit zoveel mogelijk kinderen te bereiken wordt samen-

gewerkt met gemeentes en centra voor jeugd- en gezin. Vertrouwensfiguren

van buiten JongNL die voor kinderen en ouders een ankerpunt zijn, zoals

hulpverleners en leerkrachten zijn betrokken bij de opzet van het project en

de uitvoering ervan. Zij kunnen ervoor zorgen dat ook kwetsbare kinderen

en/of kinderen uit gezinnen in armoede gestimuleerd worden om deel te

nemen aan het mobiele spelaanbod.

Jullie organiseren voor alle 

leeftijdsgroepen leuke activiteiten,

en ook voor de leiding bieden 

jullie verschillende interessante 

en leerzame workshops aan.

Daarbij kijken jullie ook naar de

veranderingen en trends in de

maatschappij, leuk bijvoorbeeld

dat jullie een workshop over 

gezondheid organiseren! 

Ilse van Lier Neer.
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4. 
Vitaal meedoen 
door bewegingsactiviteiten
centraal te stellen 
in ons aanbod.



Dat bewegen en vooral samen bewegen gezond is en een duurzaam effect

heeft op de gezondheid en de behoefte van mensen om te participeren, is

bij JongNL al decennia bekend. Bij JongNL staat het spelend en bewegend

kind centraal, van kleuter tot jongvolwassene. JongNL staat er garant voor

dat alle kinderen bewegingsactiviteiten krijgen aangeboden. Kinderen vinden

het fijn om te bewegen, hoort bij het kind-zijn en is belangrijk voor een ge-

zonde ontwikkeling. Daarbij gaat het niet om prestaties, maar om deelname. 

Meedoen is ons doel! Plezier, actie, ontspanning, ontplooiing, geborgenheid

en sfeer staan voorop. Kinderen spelen samen omdat ze daar plezier aan 

beleven. Samen plezier maken verbindt, geeft energie en zorgt voor verbon-

denheid en betrokkenheid, het motiveert en zet kinderen in beweging.

Kortom: ontmoeten en samen doen. 

Als koepelorganisatie heeft JongNL Limburg, voor de verschillende leeftijds-

groepen, een veelzijdig aanbod aan provinciale activiteiten. Tijdens deze 

activiteiten ontmoeten kinderen uit de hele provincie elkaar. De activiteiten

spelen in op de belevingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen. Door

het uitgeven van ondersteunende materialen, gericht op de vrijwilligers, werkt

JongNL Limburg aan de professionalisering van het jeugdwerk. 
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4.1. Outdoordagen.
VERDERBOUWEN 

Doel

Kinderen uitdagen om te bewegen en hen leren met elkaar samen te werken.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021:

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van twee Outdoordagen.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 400 deelnemers uit 24 afdelingen.

2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie Outdoordagen.

Samenwerkingspartners

Break Out Swalmen.
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De “Outdoordagen” zorgen voor gezonde inspanning door ontspanning. Het

is een spannende ledenactiviteit waarin samenwerkingsopdrachten binnen

buitensportactiviteiten centraal staan. Deze dagen, waar veel belangstelling

voor is, hebben al jaren een vaste plaats in het jaarprogramma van JongNL

Limburg. Steeds weer doen nieuwe kinderen mee die, zoals ze dat zelf zeg-

gen, eindelijk oud genoeg zijn om aan de Outdoordagen deel te mogen

nemen.

Deze dagen, twee zondagen in oktober, zijn bedoeld voor kinderen in de

leeftijd van 10 tot 14 jaar die nog te jong zijn om deel te nemen aan de survival

in de Ardennen voor de tieners maar toch willen snuffelen aan een survival-

achtige activiteit. Tijdens de Outdoordagen kunnen ze deelnemen aan spor-

tieve buitensport-activiteiten zoals ATB-fietsen, klimmen en abseilen,

touwparcours, boogschieten, een ondergrondse avonturentocht met samen-

werkingsopdrachten en nog veel meer. De begeleiding wordt verzorgd door

opgeleide provinciale vrijwilligers en medewerkers van het evenementenbu-

reau break Out uit Swalmen.

De activiteiten voor leden 

niet te missen! 

Outdoordagen, Moonwalk, 

Ardennen, Filmfestival, Toernooi

en KidsParty. Ik ben zelf overal 

wel eens geweest. 

Zonder JongNL Limburg was 

het nooit gelukt zoiets moois 

te organiseren. 

Het zijn leerzame activiteiten 

en ervaringen, maar vooral met 

heel veel plezier! 

Stan Coppis, Venray.
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4.2. Kidsparty.
VERDERBOUWEN 

Doel

Kinderen van alle Limburgse jeugdorganisaties in onze provincie samenbrengen en het 

buiten spelen stimuleren.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie KidsParty.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 800 deelnemers van JongNL uit 25 verschillende afdelingen.

• Totale deelname van Scouting, IVN en JongNL is 2200.

2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie KidsParty.

Samenwerkingspartners

IVN, Scouting Limburg.
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Scouting Limburg, IVN Limburg en JongNL Limburg organiseren jaarlijks de

KidsParty. Doel van deze activiteit is kinderen van alle Limburgse jeugdorga-

nisaties in onze provincie samenbrengen en het buiten spelen stimuleren.

Elke organisatie neemt vanuit haar eigen expertise een onderdeel van de

KidsParty organisatorisch en inhoudelijk op zich. De locatie van de KidsParty

is ieder jaar anders.

De aangeboden onderdelen stimuleren de deelnemers tot samenspelen. De

begeleiding kan tijdens de KidsParty kennismaken met nieuwe spelvormen

en netwerken met vrijwilligers van andere Limburgse jeugd- en jongerenor-

ganisaties.

Tijdens de KidsParty kunnen ook niet-leden deelnemen. Om ook niet-leden

te laten kennismaken met de activiteiten van het methodisch jeugdwerk

wordt de KidsParty georganiseerd in een ‘openbaar’ park.

Als JN-leiding van de minioren ga ik al verschillende jaren mee naar de KidsParty van JongNL, Scouting en

IVN. GaiaZoo, Steinerbos, Klein Zwitersland, Kasteeltuinen, het buitenmuseum (de Locht) komen zo in mijn

herinnering op. Het bijzondere aan de KidsParty vind ik dat het een buitenactiviteit is waar 3 grote kinder-

organisaties aan samenwerken. Zo leren onze kinderen dat er behalve Jong NL ook kinderen zijn die bij

scouting zijn en bij IVN. De spelpijlers sport & spel, creativiteit en natuur/buitenbeleving zijn terug te 

vinden in het programma. Dat maakt het divers, spannend en leuk. De IVN activiteiten helpen mij ook 

weer bewuster te zijn van wat je in de natuur kunt beleven en organiseren met de kinderen.  

Voor de kinderen is het een hele beleving om samen met een grote bus op tour te gaan en voor de ouders

is het ook een eerste ervaring om zo hun kind een dag weg te laten gaan. Doordat er elk jaar een thema

is, is het telkens spannend om spellen te doen en dingen te ondernemen (iets verzamelen, een afteken-

kaart, etc). Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf zijn kinderen met het thema bezig. In de weken

voorafgaand aan de KidsParty vertellen we de kinderen er al over en laten we hen wat maken (dat wordt

ook mooi begeleid). Een prijs winnen wij nooit, maar de kinderen zijn er wel al mee bezig en wij laten ze op

hun eigen niveau creatief zijn en trots zijn op hun resultaat. 

Mijn complimenten voor de organisatie. Zowel het van te voren uitdenken, uitwerken en communiceren

van het thema en de invulling van de dag, als de fysieke organisatie van vervoer, het terrein aankleden,

zorgen voor veiligheid en ehbo. Aan alles wordt gedacht. 

Hoewel het een groot evenement is voor de kleintjes, is het door de goede organisatie overzichtelijk en

voelt het veilig voor ons. (voor papa's en mama's is het soms spannend, maar we kunnen ze gelukkig 

altijd geruststellen. Voor mij mag KidsParty blijven! Deze superleuke, actieve, creatieve buitenactiviteit

heeft iets feestelijks en is voor de kinderen een waar avontuur! 

Sjannie Kurstjens, Leveroy.
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4.3. Spellenjacht.
VERDERBOUWEN 

Doel

Leiding een voorbeeld geven van hoe een grote activiteit, die kinderen en jeugdigen een onvergetelijke

ervaring bezorgen, georganiseerd moet worden.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie de Spellenjacht.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 280 deelnemers uit 13 verschillende afdelingen.

2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie de Spellenjacht.

Samenwerkingspartners

Kinderstad Heerlen.
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JongNL Limburg wil kinderen en jeugdigen onvergetelijke ervaringen 

bezorgen waaruit ze hun hele leven kunnen putten. De Spellenjacht is zo’n

ervaring. Kinderen gaan op speurtocht en vinden de artiesten die rondlopen

in Kinderstad Heerlen. Samen met de artiesten spelen ze een spel, gaan ze

in de achtbaan, de wildwaterbaan, draaimolen, trampoline en het klim- en

klauterparcours.

Tijdens de Spellenjacht kunnen ook niet-leden deelnemen. Juist om ook 

niet-leden te laten kennismaken met de activiteiten van het methodisch

jeugdwerk wordt de Spellenjacht georganiseerd in een ‘openbaar’ park.

De organisatie van provinciale 

activiteiten zijn voor ons als 

kleine vereniging een toege-

voegde waarde, omdat de 

kinderen dan educatieve en 

sportieve activiteiten 

aangeboden krijgen, die we 

als kleine vereniging niet kunnen

aanbieden. Wij beschikken 

niet over voldoende vrijwilligers.

Daarnaast is het ontmoeten van

andere kinderen uit andere 

verenigingen leerzaam. Het is

ieder jaar weer leuk om te zien

hoe verbaasd de nieuwe leden

van onze club zijn, als ze 

bijvoorbeeld bij de pietenjacht

bussen met ander JongNL’ers 

zien aankomen en vol 

enthousiasme roepen: 

”We zijn niet de enige, er zijn meer

Jong-Nederlanden, veel meer.” 

Jenny Wilms, Lemiers.
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4.4. Night of….
VERDERBOUWEN 

Doel

Kinderen laten ervaren wat er in Limburg allemaal ‘te doen’ is voor kinderen en jongeren.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie Night of Mystery bij Mind Mysterie in Horst.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 400 deelnemers uit 20 afdelingen.

2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie Night of…

Samenwerkingspartners

Diverse Limburgse parken, musea en evenementenbedrijven.
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De ‘Night of…’ is een terugkerende activiteit ergens in Limburg. Jaarlijks wordt

een nieuw thema en nieuwe plaats gekozen. Onze afdelingen organiseren

wekelijks gevarieerde groepsavonden maar vinden het een meerwaarde om

samen met kinderen uit andere dorpen deel te nemen aan een provinciaal

georganiseerde activiteit. Daar doen de vrijwilligers altijd veel nieuwe ideeën

op. De ‘Night of...’ is zo’n activiteit en laat kinderen ervaren wat er in Limburg

allemaal ‘te doen’ is voor kinderen en jongeren.

Na succesvolle edities van de Night of Science in het Continium Science Cen-

ter Kerkrade (2012), Night of Science in Ithaka Science Center Tegelen (2013),

Night at the Museum in het Limburgs Museum (2014), Night of Action in Snow-

world Landgraaf (2015), en wederom een Night of Science bij het Museum-

plein Kerkrade (2016), Night of Action bij Rocca Klimcentrum in Gulpen (2017)

en The Night of Tech and Taste in het ConnectCollege Echt (2018), The Night

of Travel and Adventure in het WereldPaviljoen in Steyl (2020) en The Night

of Action in het Portal Action House Sevenum staan er ook in 2021, 2022,

2023, 2024 weer Night of’s… op het programma.

The night of... is een hele leuke 

activiteit met name voor de 

leeftijd die tussen andere 

activiteiten (outdoordagen en

moonwalk) in zit. 

Ik ben maar één keer aanwezig

geweest en dit was inderdaad

vorig jaar. De kinderen hebben

zich toen super geamuseerd

vooral omdat er veel actie en 

uitdaging inzat. Dit hadden ze op

deze leeftijd (brugklas) wel nodig!

Wat mij op viel was wel dat het

leeftijdsverschil tussen de jongste

en oudste deelnemers er groot

was. Dit maakt dat de activiteiten

niet bij iedere leeftijd goed 

aansluit. 

Mijke Teeuwen, Reuver-Offenbeek. 
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4.5. Uitgaven van boekjes SamenSpelen.
VERDERBOUWEN 

Doel

Werken aan professionalisering van het activiteitenaanbod op het gebied van spel, sport, creativiteit 

en natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen en tieners.

Doelgroep

Leiding en geïnteresseerden in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Redactiewerkzaamheden en uitgeven van drie SamenSpelenBoekjes.

• Uitgeven van 1700 spellenboekjes waarvan 1600 verzonden worden onder andere aan leiding van

JongNL, Jeugdwerk Limburg en geïnteresseerden in het jeugdwerk.

2022 - 2023 - 2024

• Redactiewerkzaamheden en uitgeven van drie SamenSpelenBoekjes.

Samenwerkingspartners

Leiding en geïnteresseerden in het jeugdwerk. 
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JongNL Limburg ondersteunt die vrijwilligers, die wekelijks activiteiten aan-

bieden aan kinderen in hun vrijetijd, door het uitgeven van praktisch onder-

steunende materialen. Het boekje SamenSpelen wordt drie keer per jaar

uitgebracht en verzonden aan de vrijwilligers van JongNL Limburg. Ook de

andere jeugdorganisaties in Limburg tonen interesse in deze praktisch bruik-

bare boekjes. Zij hebben abonnementen afgesloten. Hiermee slaan we op

een praktische manier een brug tussen maatschappelijke organisaties en bie-

den een platform voor uitwisseling van activiteiten met kinderen. De Samen-

SpelenBoekjes staan ook op de website samenspelenboek.nl en zijn voor

iedereen te gebruiken en te downloaden.

Vanaf 2020 is de redactie een nieuwe weg ingeslagen. Uit onderzoek blijkt

dat leiding weinig problemen heeft om leuke spellen te vinden. Wat moeilijker

blijkt is de verschillende spellen in de juiste volgorde te zetten zodat een

groepsbijeenkomst een goede en progressieve opbouw kent. Ook is het

moeilijk om te zorgen voor een verantwoorde afwisseling tussen het spelen

in de grote groep, een team of tweetallen.

Juist aan deze zaken wordt in de nieuwe opzet, van de SamenSpelenBoek-

jes, aandacht besteed. Daarnaast speelt de inhoud in op thema’s en projec-

ten uit dit meerjarenbeleidsplan

De boekjes zijn het werk van een zevental redactieleden aangevuld met een

eindredacteur. De uitgaves worden professioneel geïllustreerd en vormge-

geven en verzonden naar ruim 1600 adressen in Limburg en daarbuiten. 

JongNL Limburg bezorgt ons 

regelmatige suggesties voor

nieuwe spellen en activiteiten 

die we kunnen ondernemen 

met de kinderen. In de vorm 

van de 'Samen Spelen Boekjes'.

Deze boekjes worden regelmatig

gebruikt voor voorbereiding van

programma. 

Laura Machiels, Born.
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5.
Iedereen verdient 
een gezonde leefstijl: 
alle activiteiten van 
JongNL krijgen 
een impuls van 
positieve gezondheid.



Om optimaal te kunnen opgroeien en ontwikkelen is een gezonde leefstijl

van belang. Daarbij is een gezond eetgedrag gecombineerd met voldoende

beweging goed voor iedereen. Slechte voeding en te weinig beweging kan

leiden tot overgewicht en is van invloed op het ontwikkelen van onder andere

gedragsproblemen. 

JongNL Limburg organiseert jaarlijks vele activiteiten voor kinderen, cursus-

sen en workshops voor vrijwilligers en andere ontmoetingsbijeenkomsten.

Tijdens al die activiteiten zet JongNL in op het verspreiden en vergroten van

kennis over en bewustwording van een gezonde leefstijl. Daarnaast wil

JongNL Limburg een voorbeeldfunctie vervullen gericht op het verbeteren

van eetgedrag en het stimuleren van gezond bewegen. 
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5.1. Gezonde leefstijl in alle activiteiten 
van JongNL Limburg.
NIEUW

Doel

Lef tonen door een gezonde leefstijl in alle activiteiten van JongNL Limburg te implementeren.

Doelgroep

Leiding en kinderen in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Op basis van de inventarisatie, implementeren van gezonde leefstijl in alle cursussen, workshops 

en ledenactiviteiten van JongNL Limburg.

• Per activiteit praktische mogelijkheden bedenken hoe een eten en drinken binnen een activiteit 

gezonder kan.

• Praktische mogelijkheden, per activiteit, verwerken in draaiboekje voor een gezonde leefstijl.

• Ontwikkelen van filmpjes en andere materialen om de gezonde leefstijl, per activiteit, te promoten.

• Beroepskrachten en vrijwilligers trainen.

• Plannen maken voor komende jaren.

2022 - 2023 - 2024

• Project verder uitdragen binnen de activiteiten van JongNL Limburg en de plaatselijke afdelingen.

Samenwerkingspartners

Huis voor de Sport, Nijha sportmaterialen, Jong Leren Eten.
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JongNL Limburg wil zich inzetten om de gezondheid van kinderen en vrijwil-

ligers (vaak jongeren tussen 17 en 24 jaar) te bevorderen. JongNL draagt

daarmee bij aan de vitaliteit van jongeren die dan eerder en sneller maat-

schappelijke taken oppakken en zelfredzamer zijn. 

Het bureauteam heeft in samenwerking met een consulent van het huis voor

de sport/project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) een inventarisatie ge-

maakt van de kansen en belemmeringen bij de verschillende cursussen,

workshops en ledenactiviteiten. Die inventarisatie heeft er toe geleid dat alle

in dit meerjarenbeleidsplan en werkplan 2021 genoemde activiteiten op een

of andere manier te maken krijgen met impulsen van positieve gezondheid.

Het inpassen van het thema Gezondheid binnen de activiteiten van JongNL

Limburg biedt kansen maar er zijn ook belemmeringen. Het thema heeft ook

te maken met het ‘aanleren’ van een gezonde leefstijl en een leefstijl die je

gewend bent verander je niet zomaar. Met het project willen we het plaatselijk

jeugdwerk aan het denken zetten over de bijdrage die zij kunnen leveren

aan de gezondheid van kinderen en vrijwilligers. 

Kiezen voor een gezond jeugdwerk is om meerdere redenen van belang.

Centraal staat de vraag hoe je als jeugdwerk van betekenis kunt zijn bij het

gezond opvoeden van kinderen en jongeren. Positieve gezondheid moet

deel worden van beleid, deel van de programmering van activiteiten en deel

van een discussie tussen bestuur, leiding en kinderen. Het gaat erom dat het

jeugdwerk voldoende tools heeft om het thema bespreekbaar te maken en

leiding van groepen positieve gezondheid op een praktische en speelse ma-

nier oppakt. Het project profiteert van veel ervaringen die al zijn opgedaan

met dit thema in de provincie Limburg.

Als relatief kleine afdeling van

JongNL hebben we evengoed 

een prettig en persoonlijk contact

met JongNL Limburg. 

Bij contact met het bureau ben je

niet gewoon een nummer, maar

weten ze ook echt wie je bent. 

Tom van Enckevort, Kronenberg.
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6. 
Het optimaal ondersteunen 
van plaatselijke 
jeugdwerkafdelingen 
en vrijwilligers en daarbij 
een voortrekkersrol 
vervullen in het signaleren
van problemen.



Door het, op maat, ondersteunen van het plaatselijk jeugdwerk werken we

aan de kwaliteitsverbetering van dat plaatselijk jeugdwerk. Het ondersteunen

heeft tevens als doel om een betere participatie en betrokkenheid van leden,

leiding en besturen, bij maatschappelijke thema’s, te bevorderen. 

JongNL wil afdelingen actiever betrekken bij deze actuele maatschappelijke

thema’s en stimuleren dat leiding ook actief wordt binnen een district of bij

JongNL Limburg.
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6.1. JongNL als verbinder: Steun op maat.
NIEUW

Doel

Het, op specifiek terrein, op maat, ondersteunen van de JongNL afdelingen.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Inventariseren welke afdelingen extra ondersteuning nodig hebben.

• Inventariseren welke problemen er spelen binnen die afdelingen.

• Samen met de afdelingen zoeken naar werkbare en toekomstbestendige oplossingen.

• Verspreiden van goede voorbeelden.

2022 - 2023 - 2024

• Activiteiten conform 2021.

Samenwerkingspartners

JongNL Limburg.
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Om het plaatselijke jeugdwerk in de dorpen en steden van Limburg te ver-

sterken en de kwaliteit van dit jeugdwerk te garanderen, ondersteunt JongNL

Limburg de bij haar aangesloten afdelingen. Deze ondersteuning heeft er in

de afgelopen jaren voor gezorgd dat het aantal leden, provincie breed, nau-

welijks is gedaald en het aantal vrijwilligers is gestegen. Gezien de demo-

grafische ontwikkelingen wil JongNL Limburg in de komende jaren extra werk

maken van de ondersteuning van die plaatselijke afdelingen die, door een

terugloop van het aantal leden, te klein dreigen te worden om goed te kun-

nen functioneren. 

Belangrijk is ook dat plaatselijke afdelingen van elkaar kunnen leren. Daarom

wil de koepelorganisatie zoveel mogelijk positieve verhalen en goede voor-

beelden delen met en tussen de plaatselijke afdelingen. JongNL Limburg

vervult hierbij nadrukkelijk de rol van verbinder.

JongNL Limburg heeft veel 

contacten in de regio en bij de 

gemeente. Als wij hulp nodig 

hebben kunnen wij altijd gebruik

maken van de connecties die zij

hebben. 

Laura Machiels, Born.

75



6.2. Rechtstreekse begeleiding in 
uitzonderlijke, moeilijke en crisissituaties.
NIEUW

Doel

Begeleiden en ondersteunen van JongNL afdelingen in uitzonderlijke, moeilijke en crisissituaties 

via een netwerk van deskundigen. 

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Verzamelen van relevante informatie en benaderen van deskundigen voor de genoemde problemen

en situaties.

• Opzetten van een database met daarin de namen van deskundigen en de acties die zijn ondernomen.

2022 - 2023 - 2024

• Ondersteunen op vraag.

• Actualiseren van database.

Samenwerkingspartners

Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg, deskundigen op taakgebieden.

76



JongNL afdelingen worden af en toe plotseling geconfronteerd met uitzon-

derlijke en moeilijke situaties.

Uit een inventarisatie blijkt dat afdelingen aangeven dat zij de volgende 

situaties soms niet zelf kunnen oplossen of niet zelf kunnen hanteren:

• Juridische en financiële problemen.

• Problemen met de accommodatie.

• Noodgevallen tijdens weekenden of vakantieperiodes.

• Crisissituaties en conflicten.

• Overlijden van leiding of kinderen die lid zijn van JongNL.

• Communicatieproblemen tussen leiding en bestuur.

• Problemen op het gebied van psychisch welzijn van kinderen of leiding.

• Seksueel overschrijdend gedrag

JongNL Limburg wil afdelingen in deze uitzonderlijke en moeilijke situaties

begeleiding en ondersteuning geven via een netwerk van deskundigen. 

Wij gaan voor de verschillende situaties, zoals hierboven beschreven, een

netwerk van deskundigen opzetten. Afhankelijk van de problematiek kunnen

dit professionals zijn of vrijwilligers die getraind worden in het oplossen (in-

dien mogelijk), ondersteunen of begeleiden van de problematiek.

Doordat het bureauteam uit niet 

al te veel personen bestaat, is het

contact wat je als bestuurder hebt

direct. Je weet met wie je spreekt.

Dit maakt het contact direct en 

erg fijn. Veel leden van het 

bureauteam zijn zelf vrijwilliger 

bij een afdeling, waardoor je 

snel wordt begrepen als je bij ze

aanklopt met een vraag. Vragen

worden integer behandeld en 

indien nodig met professionals 

uit de kennissenkring gedeeld,

zodat er altijd een oplossing 

wordt gevonden. 

Wim Raedts, Sevenum.
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6.3. Stimuleren en begeleiding van 
aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag 
voor alle vrijwilligers.
VERDERBOUWEN

Doel

Stimuleren dat zoveel mogelijk vrijwilligers een VOG aanvragen.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Volgen van ontwikkelingen rondom de VOG’s. 

• Nieuwe aanpak.

2022 - 2023 - 2024

• Volgen van ontwikkelingen rondom de VOG’s. 

Samenwerkingspartners

NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).
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JongNL Limburg heeft beleid geformuleerd en maatregelen genomen om de

veiligheid van kinderen, in de breedste zin van het woord te vergroten. Het

streven is het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag én het bevorderen

van sociale veiligheid. JongNL Limburg is lid van de NOV, de Nederlandse

Organisatie voor Vrijwilligerswerk en hanteert het protocol ‘omgaan met inti-

miteiten en grensoverschrijdend gedrag’ van project in Veilige Handen (pro-

ject ontwikkeld door de NOV).

Een vrijwilliger met een VOG geeft naar ouders aan dat zijn gedrag geen be-

lemmering vormt voor de functie van vrijwilliger bij JongNL. Bovendien ver-

kleint het aanvragen van een VOG de kans dat personen met verkeerde

bedoelingen zich aanmelden als vrijwilliger bij JongNL.

Tijdens cursussen, workshops, informatieavonden, afdelingsbezoeken en in

persoonlijke gesprekken wordt afdelingen advies gegeven over het, in de

praktijk, omgaan met het protocol. In deze beleidsperiode zullen voorlich-

tingsavonden gepland worden om vrijwilligers uitleg te geven over de bete-

kenis van de VOG en over praktische zaken rondom deze regeling. 

Op onze website is alle info rondom dit thema verzameld en zijn vragen vanuit

het veld beantwoord en toegankelijk gemaakt voor alle vrijwilligers. Op de

website kunnen vrijwilligers in Jip-en-Janneke-taal lezen hoe je een VOG aan

kunt vragen en hoe de vereniging aanspraak kan maken om de kosten terug

te vorderen. Daartoe heeft JongNL een aantal voorbeelddocumenten ge-

maakt zoals een gedragscode, een document over het aanstellingsbeleid

binnen een JongNL-afdeling, en een document over de waarde van een ver-

trouwenspersoon. Daarnaast heeft JongNL een uitvoerige vragen- en ant-

woordenlijst met betrekking tot de VOG ontwikkeld. De lijst wordt, na elke

vraag vanuit het veld, bijgewerkt. Binnen het bureauteam heeft een mede-

werker zich gespecialiseerd in alles rondom het verkrijgen van een VOG.

JongNL Limburg adviseert de aangesloten afdelingen om voor alle vrijwilli-

gers (leidinggevenden, bestuursleden en andere bestuursleden die in aan-

raking komen met jeugdleden) een VOG aan te vragen.

Leiding wordt ondersteund door

een afwisselend aanbod van 

cursussen en activiteiten. 

Ook veiligheid heeft JongNL 

Limburg hoog in het vaandel 

staan omdat ze ook accommoda-

ties van afdelingen hierop 

controleert en het aanvragen 

van een VOG stimuleert. 

Het contact met de medewerkers

van het bureau is zeer prettig. 

Vragen worden snel en ad hoc 

opgepakt waardoor we als 

afdeling altijd kunnen terugvallen

op JongNL Limburg.

Robin Vleeshouwers, Buchten.
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6.4. 75 Jaar JongNL Limburg.
VERDERBOUWEN

Doel

Stimuleren dat zoveel mogelijk vrijwilligers een VOG aanvragen.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Verzamelen van relevante informatie en benaderen van deskundigen voor de genoemde problemen

en situaties.

• Opzetten van een database met daarin de namen van deskundigen en de acties die zijn ondernomen.

2022 - 2023 - 2024

• Ondersteunen op vraag.

• Actualiseren van database.

Samenwerkingspartners

NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).
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Het avontuur 
van je leven

THEATERSHOW JUBILEUM 75 JAAR JONGNL

KWIS VERHALEN FILMPJES LIEDJES SKETCHES 



6 december 1944 werd Jong Nederland opgericht. 6 december 2019 was dat

75 jaar geleden. JongNL Limburg presenteerde reeds in 2020, in het kader

van het jubileum, een drietal extra activiteiten (cadeaus) die de plaatselijke

afdelingen kunnen inzetten om het jubileumfeest, vanuit hun eigen dorp of

wijk, luister bij te zetten. Centraal doel van deze activiteiten was, plaatselijk,

publiciteit te geven aan de methode JongNL en daardoor bij te dragen aan

een positief imago van JongNL. Een positief imago is belangrijk om als jeugd-

en jongerenorganisatie gezond 100 jaar te worden en dat is wat we willen. 

Het bestuur van JongNL Limburg wil het jubileum ‘gebruiken’ om onze orga-

nisatie positief neer te zetten als een op de toekomstgerichte en eigentijdse

jeugd- en jongerenorganisatie die een bijdrage levert aan een gezonde en

leefbare samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden. 

In 2020 stonden een drietal activiteiten, met meerdere uitvoeringsdata, op

het programma om gevierd te worden. De coronacrisis heeft ons feest danig

in weg gezeten. Het bestuur heeft het besluit genomen de activiteiten ruim

na de coronacrisis weer op te pakken. Feest vieren doe je op passende mo-

menten. Ook vanwege het feit dat oud-leiding betrokken wordt bij de thea-

tervoorstelling en de reizende tentoonstelling is gekozen een en ander pas

te plannen als ook kwetsbare groepen vrij kunnen deelnemen.

75 jaar JongNL: Theatervoorstelling

JongNL Limburg op tour langs de afdelingen met de theatershow ‘Het avon-

tuur van je leven’. 

75 jaar JongNL: Reizende Expositie

JongNL Limburg richt een mobiele expositie in bestaande uit een 4-tal 

dubbelzijdige panelen. De panelen vormen een kleurrijk en aansprekend ge-

heel. Naast de vaste panelen wordt de expositie aangevuld met één paneel

over de plaatselijke JongNL-afdeling(en), die actief zijn in de gemeente, waar

de expositie een tijdje te zien is. 

75 jaar JongNL: Taartenactie

In december 2019 ontvingen alle leden een gouden brief. In de brief werd

gevraagd of het lid een persoon wilde aandragen waarvan hij of zij vindt dat

die persoon, in het kader van 75 jaar Jong NL, een taart verdient. Meer dan

50 brieven kwamen binnen. 12 verhalen werden uitgekozen. In 2020 hebben

vier leden een taart gebakken en aangeboden. Elke taartenactie is gefilmd.

Op de website van JongNL zijn de filmpjes te bewonderen. 

JongNL Limburg heeft voor ons 

als afdeling in de Corona-tijd 

veel betekend en wij als 

afdeling zijn erg tevreden 

met de ondersteuning die zij 

hebben geboden in deze periode. 

Voor ons als afdeling was het

soms erg lastig om keuzes te

maken, maar mede door het

goede advies van JongNL 

Limburg zijn hierbij de goede 

beslissingen genomen. 

Verder is de positieve houding 

van JongNL Limburg prettig, 

waarbij zij niet kijken naar wat 

niet mogelijk is maar juist naar

hetgeen wat wel mogelijk is, 

hierdoor worden de afdelingen 

gemotiveerd om zelf ook

positiever te kijken naar de 

huidige situatie en er het beste 

uit te halen. 

Elles Rutten, Gennep.
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6.5. Taakstelling bureauteam.
VERDERBOUWEN

Doel

Het verzorgen van de dienstverlening aan het jeugdwerk in Limburg, met namen de afdelingen 

van JongNL.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Uitvoeren van de taken zoals hiernaast omschreven.

Samenwerkingspartners

JongNL Limburg.
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Buiten de werkzaamheden die voortkomen uit het werkplan worden in deze

beleidsperiode de volgende werkzaamheden door het bureauteam 

uitgevoerd.

• ondersteunende taken op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen

met betrekking tot de veranderende vrijwilliger, de relatie met gemeenten,

veiligheid, verzekeringen, en zo meer;

• aanvragen van extra verlof voor vrijwilligers;

• ondersteuning van werkgroepen verbonden aan het algemeen bestuur;

• aanvragen en verwerken van kampvergunningen;

• begeleiden van afdelingen bij het voeren van het leden- en leidingadmini-

stratiesysteem PION;

• up-to-date houden van de promotie- en informatiefolders van JongNL;

• up-to-date houden van het handboek voor afdelingsbesturen;

• up-to-date houden van het verzekeringsaanbod en overleg met verzeke-

raars;

• plaatsen van berichten op maatschappelijk netwerk Limburg;

• voorbereiden en evalueren van de bezoeken aan plaatselijke afdelingen;

• inwerken van de nieuwe penningmeester;

• voeren van de financiële administratie van JongNL Limburg in Yuki;

• bemiddelen bij verzekeringskwesties en het onderhandelen van verzeke-

ringsmaatschappijen over de voorwaarden in de diverse polissen;

• bemiddelen bij het zoeken naar kamp- en bivakaccommodaties;

• verslaglegging van bijeenkomsten en activiteiten;

• beheren en uitlenen van spelmaterialen, spelpakketten, boeken, educa-

tieve spellen en promotiematerialen;

• beheren van de webshop jongnl.nl;

• archivering;

• ontplooien van activiteiten die zich richten op het werven en binden van

vrijwilligers

• begeleiden van de districten op basis van projectplan;

• samenstellen en uitgeven van vijfluik met info over activiteiten voor leden

en leiding dat met het boekje samenspelen verstuurd wordt;

• het snel toegankelijk maken van (online) informatie;

• het bieden van ondersteuning aan de afdelingen op administratief vlak;

• werken aan informatie en beveiligingsbeleid AVG en doorontwikkelen van

groeidocument;

• ontwikkelen van protocollen en factsheets rondom diverse thema’s.

Op een hoger niveau behoud 

de koepel een aantal belangrijke

contacten. JongNL Limburg 

zoekt voortdurend contact met

overheden binnen én buiten de

provincie om JongNL op de kaart

te zetten. Dit is en blijft ontzettend

belangrijk! Voor het bestuur van

afdelingen is het vaak al lastig 

genoeg om een club draaiende 

te houden. 

Jur Joosten, Grathem.
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6.6. Taakstelling bestuur.
VERDERBOUWEN

Doel

Mogelijk maken van de bestuurlijke taken binnen JongNL.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Uitvoeren van de taken zoals hiernaast omschreven.

Samenwerkingspartners

JongNL Limburg.
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Het bestuur van JongNL Limburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van

het beleid en het aanwenden van financiële middelen om de kwaliteit van de

beleidsuitvoering blijvend te garanderen. Want naast menselijk kapitaal heb-

ben we ook voldoende financieel kapitaal nodig. Het bestuur werkt aan meer

financiële onafhankelijkheid en spreiding van onze inkomsten. Het bestuur

wordt, in de uitvoering van haar taken, ondersteund door het bureauteam

van JongNL Limburg.

• besturen van de stichting JongNL Limburg;

• inwerken van de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur;

• inwerken van nieuw lid van het Algemeen Bestuur;

• het implementeren van de nieuwe planmatig, thema- en projectgerichte

werkwijze van het bestuur;

• zorgdragen voor een gezonde toekomst voor de afdelingen van de bij

JongNL Limburg aangesloten afdelingen en de provinciale koepel in het

bijzonder;

• ‘verjongen’ van het bestuur;

• opleiden van nieuwe bestuursleden;

• zorgen voor contacten met fondsen om extra projecten mogelijk te maken.;

• voeren van een gezond financieel beleid;

• uitvoeren en controleren van de boekhouding van de stichting;

• voeren van functioneringsgesprekken met personeelsleden in samen-

spraak met de coördinator,

• acte de présence geven bij jubilea en andere gebeurtenissen indien het

bestuur een vertegenwoordiging van JongNL wenselijk acht;

• houden van toespraken tijdens jubileumbijeenkomsten van afdelingen in-

dien gevraagd of gepast;

• bezoeken van plaatselijke afdelingen met als doel het inventariseren van

wensen en behoeften;

• omzetten van wensen en behoeften in concrete beleidsvoornemens en

voorstellen;

• nadrukkelijker dan voorheen werven van fondsen;

• werken aan het continueren van het vrijwilligersbeleid;

• bevorderen van samenwerking met andere organisaties;

• adviseren bij juridische problemen;

• formuleren van beleid op lange termijn;

• organiseren en uitvoeren van het voorzittersoverleg en de besturendag;

• participeren binnen de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk

(NOV);

• participeren binnen de Stichting SMOL;

• communiceren met collega maatschappelijke organisaties via het maat-

schappelijk netwerk Limburg;

• geven van adviezen inzake nieuw- en verbouw van afdelingsaccommoda-

tie. 

Afgelopen Coronamaanden 

waren rare maanden. Als bestuur

hebben we ervaren hoe hard je

moet trekken aan de vereniging,

als deze niet gerund kan worden

op de 'normale' manier.

Vanuit thuis, met z'n allen 

skypen om de vergaderpunten te

bespreken, was wennen. 

JongNL Limburg heeft er mede

voor gezorgd dat wij als jeugdclub

tegelijk met de sportverenigingen

weer onze groepsavonden konden

organiseren. De leden waren

blij dat ze weer samen konden

spelen. Door de maatregelen en

richtlijnen leek het groepdraaien

in sommige gevallen alsof het 

wiel opnieuw uitgevonden moest

worden. JongNL Limburg had 

hiervoor een goed stappenplan,

waarbij de richtlijnen en maatre-

gelen overgenomen waren, en

naarmate de versoepeling plaats-

vond, werd ook het protocol netjes

aangepast. Zeer welkom om deze

info direct door te kunnen zetten

naar de leiding, om verantwoorde

groepsbijeenkomsten te kunnen

organiseren.

Wim Raedts, Sevenum.
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6.7. Communicatie en 
onvoorziene projecten.
VERDERBOUWEN

Doel

Het optimaal communiceren met leden en vrijwilligers om doelstellingen van projecten zoals beschreven

in dit meerjarenbeleidsplan-werkplan 2021 te garanderen.

Doelgroep

Leden en vrijwilligers in het jeugdwerk met name van JongNL Limburg.

Acties

2021 

• De in het werkplan beschreven activiteiten en projecten communiceren met de doelgroep.

• Het onderhouden en actualiseren van de voorhanden zijnde communicatiemiddelen.

• Missie, doelstelling en werkwijze van JongNL communiceren richting gemeentes, politieke partijen,

provincie en relevante doelgroepen.

• Beoordelen van externe adviesvragen op haalbaarheid.

• Beoordelen van samenwerkingsvragen op haalbaarheid.

• Het actualiseren van bestaande (schriftelijke) communicatiemiddelen.

2022 - 2023 - 2024 

• Als in 2021 benoemd.

Samenwerkingspartners

JongNL Limburg.
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Uit eigen onderzoek blijkt dat het gebruik maken van de juiste communica-

tiemiddelen de aandacht voor een boodschap, een activiteit of product ver-

hoogt. Sinds JongNL Limburg actief is op Facebook, Instagram, Pinterest en

een eigen App heeft gelanceerd, stijgt de deelname van jeugdleden aan de

provinciale ledenactiviteiten en de deelname van vrijwilligers aan de work-

shops en cursussen. Tevens stijgt, door gericht in te zetten op communicatie

met de doelgroep, het aantal ondersteuningsvragen. Vrijwilligers in het jeugd-

werk weten JongNL meer dan ooit te vinden. Sociale media is hot. Sociale

media is de toekomst. Vooral kinderen en jongeren maken hier veelvuldig

gebruik van.

Op dit moment beheert JongNL Limburg een viertal websites, een facebook-

pagina, Instagram account, Pinterest en een App. Het onderhouden en con-

tinue actualiseren van deze communicatiemiddelen is een tijdsintensieve

bezigheid. 

JongNL Limburg wordt, meer dan voorheen, geconfronteerd met adviesvra-

gen vanuit het veld en samenwerkingsverzoeken vanuit maatschappelijke

organisaties, onderwijs, welzijnswerk, sportkoepels en zo meer. In een aantal

gevallen passen deze vragen binnen de projecten en activiteiten in het be-

staande werkplan en kunnen dan, zondermeer, opgepakt worden. In een aan-

tal gevallen zijn de vragen en verzoeken zó interessant en passend binnen

onze doelstelling dat het zonde is niet op de vragen en verzoeken in te gaan.

Door in het werkplan tijd en middelen vrij te maken voor onvoorziene pro-

jecten kunnen we flexibeler werken en actueel blijven.

Door de ondersteuning op be-

stuurlijk gebied kunnen we ons

meer focussen op het reilen en

zeilen binnen de organisatie en

hoeven we ons niet druk te maken

over diverse randzaken. Door de

inzet van JongNL Limburg hebben

we als lokale afdeling een profes-

sionaliseringsslag gemaakt en

kunnen we meer betekenen van

de kinderen en jeugdigen in de

regio Gennep. Boyan van der

Mooren, Gennep.
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7. 
Vorming voor vrijwilligers:
Groeien in JongNL



JongNL Limburg stelt leiding en vrijwilligers die actief zijn binnen de plaatse-

lijke afdelingen in de gelegenheid tot het maximaal ontwikkelen van hun com-

petenties en het optimaal benutten van hun talenten, kennis en energie. 

Vorming van vrijwilligers door middel van ontmoetingsbijeenkomsten, work-

shops en cursussen is een van de kerntaken van JongNL Limburg waar we

ons blijvend op willen focussen. Voldoende menselijk kapitaal is voor JongNL

een belangrijke voorwaarde om het jeugdwerk te continueren en kwalitatief

goed werk te blijven leveren. De basis wordt gevormd door ons bestaande

aanbod, maar we blijven dit actualiseren en waar nodig veranderen om de

kwaliteit te waarborgen. 

JongNL streeft ernaar de drempels aan te pakken die er zijn voor deelname

aan trainings-en vormingsactiviteiten. Kortom: JongNL Limburg biedt leerkan-

sen voor leiding en vrijwilligers. 
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7.1. Doorontwikkelen van 
Groeien in JongNL.
VERDERBOUWEN

Doel

Verhogen van de kwaliteit van de vrijwilligers van het jeugdwerk in Limburg, in bijzonder JongNL.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Op basis van evaluaties doorontwikkelen van de manier waarop vrijwilligers werken aan hun eigen

deskundigheid.

• Organiseren van meedenk-sessies.

• Ontwikkelen van nieuwe werkvormen.

• Het onderhouden van instructiematerialen.

• Het vervaardigen van nieuw instructiematerialen.

• Het schrijven en uitgeven van een handboek voor vrijwilligers als vervanging van het bestaande 

SamenSpelenBoek.

• Het maken van instructiefilmpjes bij diverse cursusonderdelen.

2022 - 2023 - 2024

• Als in 2021 benoemd.

Samenwerkingspartners

JongNL Limburg.
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JongNL Limburg wil de komende jaren een organisatie zijn die zich blijft in-

zetten voor de persoonlijke groei van onze vrijwilligers. Om de toekomst van

JongNL te garanderen zullen vrijwilligers voortdurend in staat moeten zijn

zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Het aanbieden van ac-

tiviteiten aan kinderen in groepsverband, vraagt immers om specifieke vaar-

digheden. Als JongNL zichtbaar kan maken dat kinderen opgevangen en

begeleid worden door deskundige, opgeleide vrijwilligers zullen ouders en

kinderen sneller de keuze maken voor JongNL als vrijetijdsclub. 

Het project ‘Groeien in JongNL’ verhoogt de kwaliteit van de vrijwilliger.

Groeien in JongNL is een persoonlijk stappenplan voor elke vrijwilliger. In 8

stappen bepaalt een vrijwilliger zelf hoe te groeien in JongNL. Achter elke

stap zit een aanbod aan cursussen, workshops en andere activiteiten be-

schikbaar voor die betreffende stap.

Stap 1 kennismaken met JongNL

Stap 2 leggen van een goede basis als groepsleider

Stap 3 doorgroeien in JongNL en ook als leider op kamp actief zijn 

Stap 4 specialiseren in creativiteit, spel of natuurbeleving

Stap 5 verdiepen in de omgang met kinderen ook al zijn die soms ‘anders’ 

Stap 6 verantwoordelijkheid nemen voor meer dan alleen het groepdraaien 

Stap 7 de JongNL afdeling vertegenwoordigen buiten de club

Stap 8 meedoen met Jong NL Limburg

Groeien in JongNL vraagt continu aandacht en zal voortdurend verder door-

ontwikkeld moeten worden. Dit gebeurt op basis van evaluaties van work-

shops en cursussen en gesprekken met afdelingen over de aanpak van

deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.

Omdat JongNL klaar wil zijn voor de toekomst is de afgelopen jaren gewerkt

aan de vernieuwing van het cursusaanbod van JongNL. In 2019 werden di-

verse bijeenkomsten georganiseerd waar vrijwilligers uit het veld hun mening,

wensen en verwachtingen ten aanzien van het cursus- en trainingsaanbod

van JongNL konden delen met het bureauteam en de workshopbegeleiders.

Dit heeft geleid tot een nieuw aanbod dat werd gepresenteerd tijdens het

voorzittersoverleg van oktober.

Vanaf 2021 staren we met een hernieuwde cursuslijn. Het gaat, wat betreft

de hernieuwde opzet, over de introductiecursus, de introductiecursus plus,

de kampcursus en de kampcursus primitief. 

Er is altijd een groot en goed 

aanbod aan cursussen en 

activiteiten voor kids en leiding. 

Fris Hendrix, Beesel.
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7.2. Cursussen en workshops 
van JongNL Limburg.
VERDERBOUWEN

Doel

Vrijwilligers breed toerusten voor hun steeds zwaardere taak als begeleider van jeugdgroepen en 

hen leren de verantwoordelijkheden te dragen die daarbij horen.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Voorbereiden, verzorgen en evalueren van cursussen.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 34 dagdelen, 95 deelnemers uit 22 afdelingen.

• Voorbereiden, verzorgen en evalueren van workshops.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 15 verschillende workshops, totaal 40 workshops, 635 deelnemers uit 30 afdelingen.

• Voorbereiden, verzorgen en evalueren van bijeenkomsten zoals thematische uitwisselingsavonden,

meedenkavonden over Groeien in JongNL, informatieavonden voor politieke partijen en werkgroepen

sociale domein en zo meer.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• 32 dagdelen, 411 deelnemers uit 39 afdelingen.

2022 - 2023 - 2024

• Als in 2021 benoemd.

Samenwerkingspartners

Scouting Limburg en Jeugdwerk Limburg.

92



JongNL Limburg vindt het belangrijk dat de vrijwilligers binnen de afdelingen,

die de wekelijkse groepsbijeenkomsten in de praktijk begeleiden, zich steeds

blijven ontwikkelen. Onze leden verdienen immers de beste kwaliteit en in-

houd tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten, weekenden en kampen.

JongNL Limburg biedt haar vrijwilligers een uitgebreid aanbod aan work-

shops en cursussen. Vooral het van elkaar leren en het uitwisselen van erva-

ringen is interessant en motiverend voor vrijwilligers.

Leidinggeven binnen JongNL Limburg is niet zomaar iets. Het werken met

kinderen vereist nogal wat vaardigheden op het gebied van programma’s

maken, de activiteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Door dit te doen

ontwikkelen vrijwilligers kwaliteiten op het gebied van omgaan met en het

opvoeden van jonge mensen. Daarom is deskundigheidsbevordering van

vrijwilligers zinvol en past dit in het beleid van de provincie.

Het project is erop gericht om vrijwilligers breed toe te rusten voor hun steeds

zwaardere taak als begeleider van jeugdgroepen en leren ze de verantwoor-

delijkheden te dragen die daarbij horen.

Dit project resulteert in een groot aantal cursussen en workshops die door

JongNL Limburg worden voorbereid, georganiseerd, uitgevoerd en geëva-

lueerd. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘vrijwilligers voor vrijwilligers’.

JongNL investeert op die manier in de opleiding van een eigen netwerk van

vrijwilligers. 

De resultaten worden behaald door een goede publiciteit te voeren voor de

cursussen en workshops. JongNL Limburg gaat voor een sterke inhoud van

de cursussen en workshops. Uitgangspunt is dat deelnemers echt iets op-

steken en de opgedane ervaringen daadwerkelijk kunnen inzetten in de

praktijk van het jeugdwerk.

De cursussen en workshops worden door de deelnemers, samen met de cur-

susstafleden geëvalueerd. De cursusstafleden evalueren de avonden en be-

spreken hun bevindingen met de coördinator van het bureauteam. Op grond

van beide evaluaties worden de cursussen waar nodig bijgesteld en aange-

past aan de actuele wensen en behoeften van de vrijwilligers. De evaluatie-

gegevens worden besproken tijdens de reguliere overlegsituaties met

afdelingen om de interactie tussen verschillende groepen te bevorderen.

Overige bijeenkomsten.

• Besturendag.

• Info avond voor vertrouwenspersonen.

• Info avond over verzekeringen.

• Meeting zomerkampen.

• Voorzittersoverleg.

• Begeleiding van districten.

Cursussen.

• Introductiecursus.

• Introductiecursus plus.

• Kampcursus.

• Kampcursus primitief.

Workshops algemeen.

• Programmeren.

• Leeftijdsgroep gebonden 

aanbod. 

Workshops spel en sport.

• Spelen voor kleine groepen.

• Spelen voor grote groepen.

• Samenwerkingsspelen.

• Gezelligheidsspelen.

• Improvisatiespelen.

• Samen beweging maken.

Workshops creativiteit.

• Handige handen in beweging.

• De knutselkast komt tot leven.

• Theaterspelvormen.

Pproees en machientjes.

Workshops natuurbeleving.

• Hout en touw.

• Kaart en kompas.

• Omgaan met GPS.

• Speur- en andere tochten.

• Bosspelen.

• Outdoorcooking.

• Kampvuurbegeleiding.

Verdiepingsworkshops.

• Hoe sta ik voor de groep.

• Omgaan met tieners (TienerTop5).

• Omgaan met intimiteiten.

• Omgaan met ander gedrag.

• Omgaan met pesten.

• Leidingbegeleiding.

• Werven en binden.

• Motiveren van vrijwilligers.

• De veranderende vrijwilliger.

• Lekker in je vel, dan kom je er wel.

• Omgaan met respect RespectOn. 
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7.3. Veilig en verantwoord jeugdwerk.
VERDERBOUWEN

Doel

Zorgdragen voor de veiligheid en het welzijn van leden, vrijwilligers en bezoekers van\

activiteiten van JongNL.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid.

• Bijhouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

• Begeleiden van plaatselijke afdelingen op het gebied van veiligheid.

• Begeleiden van afdelingen bij het aanvragen van het veiligheidscertificaat.

• Verzorgen van cursussen en trainingen.

Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019

• Drie herhalingslessen EHBO 30 deelnemers, twee volledige cursussen EHBO voor Scouting Limburg,

herhalingsles BHV 12 deelnemers, workshop veiligheid op kamp 24 deelnemers, twee trajecten met 

afdelingen die het veiligheidscertificaat willen halen, up-to-date houden van protocollen, landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van veiligheid volgen en implementeren in ons beleid en activiteiten.

2022 - 2023 - 2024

• Als in 2021 benoemd.

Samenwerkingspartners

Jeugdwerk Limburg, Scouting Limburg, Veilig Verkeer Nederland, GIPS en NOV.

94

Deze organisatie voldoet aan de veiligheidscriteria die zijn vastgelegd 
in een bijbehorend certificaat met een geldigheid van drie jaar.

www.jeugdwerklimburg.nl • www.jongnl.nl 



Vrijwilligers willen een veilige omgeving bieden voor hun jeugdleden. Bestu-

ren zijn verantwoordelijk en zelfs wettelijk verplicht (de zorgplicht) zorg te

dragen voor de veiligheid en het welzijn van je ( jeugd)leden, vrijwilligers en

bezoekers. Het beschermen van diegenen die aan de zorg van vrijwilligers

zijn toevertrouwd moet prioriteit nummer één zijn binnen het jeugdwerk.

Scouting Limburg en JongNL Limburg maken het de aangesloten afdelingen

gemakkelijk door een uniek, op het jeugdwerk gericht, aanbod te doen be-

staande uit schriftelijk ondersteunend materiaal en opleidingen in het kader

van veiligheid.

Beleid op het gebied van veiligheid.

• Ongewenst gedrag bespreekbaar maken.

• Aansluiting bij project ‘In veilige handen’ van NOV.

• Bewustwording bij werving vrijwilligers.

• Deskundige inzake VOG in bureauteam.

• Provinciale vertrouwenspersonen.

• Groeidocument AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

• Ledenadministratie PION is een veilige omgeving voor opslag persoonsgegevens.

• Begeleiding in verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

• Protocol datalekken.

• Leden en vrijwilligers zijn goed verzekerd door een uitgebreid verzekeringspakket 

afgestemd op de praktijk van JongNL.

• JongNL heeft eigen onafhankelijke verzekeringsdeskundige.

Begeleiding aan de plaatselijke afdelingen door JongNL Limburg.

• Begeleiding bij aanvraag VOG’s.

• Voorbeeld opzet gedragscode.

• Meldprotocol gebaseerd op de praktijk van JongNL.

• Begeleiding vertrouwenspersoon.

• Begeleiding bij omgaan met sociale media: wat mag wel, wat kan niet.

• Aanvragen veiligheidscertificaat: ‘Wij werken aan een veilige club’.

• Scans om de veiligheid van de afdeling in kaart te brengen.

• Stimuleren tot het maken van risico-inventarisaties blokhut en activiteiten.

• Begeleiding aanvraag van een gebruikersvergunning.

• Begeleiding bij het maken van een ontruimingsplan.

• Begeleiding en advies bij ernstige gebeurtenissen.

• Begeleiding en advies bij ongewenste gebeurtenissen.

• Aanbieden in de vorm van downloads van protocollen en aanbevelingen.

• Aanbieden in de vorm van downloads van diverse risico-inventarisaties.

Cursussen en workshops.

• Cursus BHV.

• Herhalingslessen BHV.

• Cursus EHBO.

• Herhalingslessen EHBO.

• Cursus reanimatie.

• Workshop veiligheid op kamp.

• Workshop omgaan met 

veiligheid en ongevallen in 

en om de blokhut.

• Workshop eerste hulp bij 

acute gevolgen van alcohol- 

en drugsgebruik.

• Workshop veiligheidsprotocollen,

hoe gebruik je ze? 
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7.4. YoungLandsFestival-Kaderschouw.
VERDERBOUWEN

Doel

Het bieden van nieuwe spellen, activiteiten en methodieken die goed van pas komen bij de 

programmering van de wekelijkse groepsbijeenkomsten.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk. 

Acties

2021 

• Voorbereidingen van het Younglandsfestival 2022.

2022 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van het Younglandsfestival 2022 door JongNL Neer in 

samenwerking met JongNL Limburg in het tweede weekend van september.

• Te verwachten aantal deelnemers op basis van de cijfers van 2019: 

• 450 deelnemers.

2023 

• Voorbereidingen van het Younglandsfestival 2024.

2024 

• Voorbereiding, organisatie en evaluatie van het Younglandsfestival 2024 door een plaatselijke 

jeugdwerkafdeling van JongNL in samenwerking met JongNL Limburg in het tweede weekend 

van september.

Samenwerkingspartners

Vrijwilligers een plaatselijke afdeling.
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Het YoungLandsFestival, voorheen Kaderschouw, is een tweejaarlijks treffen

van vrijwilligers. De activiteit is diep geworteld in de historie van JongNL en

kan op een groot aantal deelnemers rekenen. 

Tijdens het YoungLandsFestival worden ideeën gepresenteerd die bruikbaar

zijn in het kader van jeugd- en jongerenactiviteiten. Het is tevens de feeste-

lijke opening van het nieuwe jeugdwerkseizoen waarbij JongNL Limburg haar

kaderleden en groepsleiders in de gelegenheid stelt ervaringen uit te wis-

selen. Het bestuur en de vrijwilligers van JongNL Limburg en een plaatselijke

jeugdwerkafdeling zijn intensief betrokken bij de organisatie. 

Wanneer ik een vraag heb dan

krijg ik op korte termijn een 

antwoord. Of het gaat over 

kampen, activiteiten of sociale 

aspecten met betrekking onze

leden, daar heeft JongNL Limburg

altijd informatie over. 

Hans Teeuwen, Egchel.
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8. 
Het werken binnen de 
democratische structuur
waarbij voldaan wordt 
een de beginselen van
‘good governance’.



Good  governance is een internationale term die veel wordt gebruikt als het

gaat om goed en transparant besturen. Good governance is meer dan goed

besturen. Het gaat niet alleen over wat het bestuur doet, maar ook over de

inrichting van de organisatie, over hoe het toezicht is geregeld, over commu-

niceren, hoe mensen met elkaar omgaan, kortom: over alles dat nodig is om

een organisatie betrouwbaar en goed te laten functioneren. 

JongNL Limburg streeft naar meer en betere participatie van leden, leiding,

bestuurders en vrijwilligers op districts- en provinciaal niveau. Met dit project

investeren we in betrokken vrijwilligers en maken we onze organisatie nog

meer open en zijn we duidelijk over wat wel en niet kan bij JongNL Limburg.

We gaan voor een sterk vrijwilligersbeleid.
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8.1. Vrijwilligersbeleid binnen de koepel
JongNL Limburg.
VERDERBOUWEN

Doel

Verder ontwikkelen van een sterk vrijwilligersbeleid op provinciaal niveau.

Doelgroep

Provinciale vrijwilligers. 

Acties

2021 

• Op basis van genoemde vragen uitwerken van vrijwilligersbeleid voor JongNL Limburg.

• Organiseren van meedenk-avonden waarbij nadrukkelijk provinciale vrijwilligers betrokken worden.

• Bespreken van vrijwilligersbeleid in het bestuur.

• Vrijwilligersbeleid toegankelijk maken en verwerken in factsheets en digitale documenten.

• Presentatie van vrijwilligersbeleid tijdens vrijwilligersavond.

2022 - 2023 - 2024

• Evaluatie van nieuwe vrijwilligersbeleid.

• Up-to-date houden van het vrijwilligersbeleid.

Samenwerkingspartners

Vrijwilligers een plaatselijke afdeling.
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JongNL Limburg streeft naar meer en betere participatie van leden, leiding,

bestuurders en vrijwilligers op districts- en provinciaal niveau. Met dit project

investeren we in betrokken vrijwilligers en maken we onze organisatie nog

meer open en zijn we duidelijk over wat wel en niet kan bij JongNL Limburg.

We gaan voor een sterk vrijwilligersbeleid.

Onderstaande vragen en zaken krijgen een uitwerking in het vrijwilligersbe-

leid van JongNL Limburg.

• Wat is het doel van het vrijwilligersbeleid binnen JongNL Limburg?

• Algemeen: Wat is JongNL Limburg voor organisatie? Wat is de meerwaarde

van vrijwilligers binnen JongNL Limburg? Wat hebben we vrijwilligers, als

JongNL, te bieden? Wat vragen we van vrijwilligers?

• Wie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de vrijwilligers

bij JongNL Limburg.

• De vrijwilligersovereenkomst, hoe ziet die uit?

• Takenomschrijving van functies binnen JongNL Limburg.

• Afspraken over onkosten- en/of vrijwilligersvergoedingen.

• Op welke wijze worden vrijwilligers beloond en in het zonnetje gezet (spel-

denbeleid)?

• Hoe verloopt de interne communicatie en hoe is participatie/inspraak/me-

dezeggenschap geregeld?

• Welke mogelijkheid voor training biedt JongNL Limburg.

• Welke verzekeringen zijn voor het vrijwilligerswerk van toepassing?

• Welke maatregelen neemt JongNL zodat vrijwilligers kun werk veilig kun-

nen doen (sociale veiligheid en werken onder veilige omstandigheden).

• Taken en verantwoordelijkheden beroepskracht in relatie tot de taken en

verantwoordelijkheden van de vrijwilliger.

• Het werven en selecteren van vrijwilligers?

• Hoe nemen we afscheid van een vrijwilliger?

• Hoe zorgen we ervoor dat vrijwilligers en beroepskrachten tevreden blijven

over hun samenwerking?

• Hoe zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers tevreden blijven?

Wanneer ik een vraag heb dan

krijg ik op korte termijn een 

antwoord. Of het gaat over 

kampen, activiteiten of sociale 

aspecten met betrekking onze

leden, daar heeft JongNL Limburg

altijd informatie over. 

Hans Teeuwen, Egchel.
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9. 
Het verbeteren van de 
participatie van JongNL 
in de gemeenschap 
waarin zij actief is.



Goed jeugd- en jongerenwerk is van onschatbare waarde voor de leefbaar-

heid en sociale cohesie van een samenleving in een dorp, wijk of stad.

Leden en vrijwilligers van JongNL leveren, door wekelijks actief te zijn, voort-

durend hun bijdrage aan een gezonde gemeenschap. Wekelijks worden 

kinderen en jongeren uitgedaagd om samen beweging te maken.

Op die manier levert het jeugdwerk een bijdrage aan de leefbaarheid van

een gemeenschap zodat de jeugd het beste geboden kan worden wat 

mogelijk is om gezond op te groeien. Samenwerking met andere verenigin-

gen, scholen, de gemeente en het bedrijfsleven biedt kasen. Aan de juiste

manier van participatie van het jeugdwerk in een gemeenschap werken we

in een aantal projecten.
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9.1. Werken aan de toegankelijkheid 
van het jeugdwerk. 
NIEUW

Doel

De toegankelijkheid van het jeugdwerk in de eigen wijk of dorp vergroten.

Doelgroep

Alle kinderen en potentiële vrijwilligers uit een wijk. 

Acties

2021 

• Inhoudelijk doordenken op het doel van het project. 

• Sparren met diverse maatschappelijke organisaties.

• Ontwikkelen van werkplan ‘werken aan een toegankelijk jeugdwerk’.

• Formeren van werkgroep.

• Praktische materialen ontwikkelen die plaatselijke jeugdwerkgroepen in staat stellen het project 

op te pakken.

• Plannen maken voor volgende jaren.

2022 - 2023 - 2024

• Praktische uitvoering van het project

Samenwerkingspartners

Scouting Limburg, gemeentes. 
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Met het project ‘JongNL is er voor iedereen’ willen wij plaatselijke afdelingen

een pakket aan praktische hulpmiddelen aanbieden om de toegankelijkheid

van de afdeling te vergroten. Via een toegankelijkheidsscan wordt op basis

van de 7 B’s gekeken hoe de afdeling de toegankelijkheid, als uit de scan

blijkt dat dat mogelijk is, te vergroten.

De 7 B’s zijn:

1. aanbod Betrokken bij kinderen 

2.Bekend in de buurt

3.goed en veilig Bereikbaar

4.Betaalbaar voor iedereen

5.Betrouwbaar door te werken aan een vertrouwensband

6.Beschikbaar zijn als dat nodig

7. Begrijpelijk en duidelijk in taal gebruik.

Naast de toegankelijkheidsscan zal in het kader van dit project ook een 

pakket aan praktische hulpmiddelen om de toegankelijkheid van jeugdorga-

nisaties te vergroten worden ontwikkeld.

JongNL Limburg fungeert als een

veelzijdige koepelorganisatie 

voor JongNL afdelingen in 

Limburg. JongNL Limburg heeft

zich de laatste jaren sterk 

ontwikkeld in de organisatie 

van diverse grote activiteiten 

voor verschillende leeftijds-

groepen en afdelingen uit de 

provincie. Het is een gevarieerd

aanbod van activiteiten, een 

vaak op een creatieve locatie.

Voor ons als afdeling zijn de 

gezamenlijke activiteiten 

veruit het meest van waarde. 

Jur Joosten, Grathem.

105



9.2. Nacht van het dorp.
VERDERBOUWEN

Doel

Bevorderen van sociale cohesie en burgerparticipatie op lokaal niveau.

Doelgroep

Alle inwoners van een dorp of stadsdeel. 

Acties

2021 - 2022 -2023 - 2024 

• Begeleiding en uitvoeren Nacht van het Dorp in 1 Limburgs dorp of wijk.

Samenwerkingspartners

Lokale verenigingen, dorpsraden, lokale winkeliers en zo meer.
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Helden
  Zaterdag 29 oktober
 van 17.00 uur tot 22.00 uur

Dörp zét de deur veur uch ope!! 
Particulieren, verenigingen, instellingen en bedrijven houden open huis. 

De Nacht van het Dorp is een initiatief van JongNL, Dörper Overleg en Blauw Blood die de leefbaarheid van Helden stimuleren 
door middel van sociale cohesie en participatie binnen de gemeenschap. Informatie: www.nachtvanhetdorp.nl



JongNL Limburg neemt het initiatief om in een aantal plaatsen in Limburg met

concrete verbindende activiteiten het voortouw te nemen, bij het bevorderen

van de sociale cohesie en de ‘burgerparticipatie’.

Verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen, particulieren met

een hobby en bedrijven worden benaderd om allemaal op één en dezelfde

avond de deuren open te zetten voor alle inwoners van hun dorp of wijk.

Vooral ook individuele inwoners die iets willen laten zien van hun hobby, col-

lectie of bijvoorbeeld hun bijzondere tuin kunnen aanhaken bij het initiatief.

Iedere inwoner wordt uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij alle deel-

nemers. Via een rondleiding, een quiz, een spel en andere activiteiten wor-

den de bezoekers actief betrokken bij ‘De Nacht’ waardoor een nieuw licht

gaat schijnen over de activiteiten van de deelnemers. Doordat mensen in el-

kaars keuken kijken, leren ze elkaar beter kennen, wat het samenleven in

het dorp zal bevorderen. Ook wordt daarmee de ruimte geboden om con-

crete, nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De vergrijzing, ontgroening en krimp

van de bevolking nemen de komende jaren steeds verder toe. JongNL ziet

een nauwere samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke organi-

saties, bedrijven, gemeenten en inwoners als een belangrijke stap op weg

naar het behoud van de leefbaarheid in de Limburgse dorpen.

De Nacht van het Dorp was in de vorige beleidsperiode een succesvol con-

cept. In Budschop, Beesel, America heeft de Nacht van het Dorp reeds plaats-

gevonden. In Helden en Herkenbosch is het initiatief uitgegroeid tot een

twee- of driejaarlijks terugkerende activiteit.

In deze beleidsperiode wil JongNL Limburg dorpen of wijken de gelegenheid

geven de Nacht van het Dorp te organiseren. JongNL Limburg begeleidt or-

ganisatoren op basis van uitgewerkt draaiboek. In het organisatie-draaiboek

zijn de ervaringen van de diverse voorgaande Nachten van het Dorp mee-

genomen.

JongNL Limburg heeft een

toegankelijk, laagdrempelig 

bureauteam met een vakkundig

en bekwaam team! 

Ivo Geurts, Lindenheuvel.
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9.3. Nooit van gehoord.
NIEUW

Doel

Werken aan een positieve beeldvorming van JongNL.

Doelgroep

Alle inwoners in de provincie Limburg. 

Acties

2021 

• Vormen van werkgroep.

• Idee uitwerken en onderzoeken of het project praktisch en financieel haalbaar is.

• Voorstellen doen aan het bestuur van JongNL Limburg.

2022 - 2023 - 2024

• Uitwerken van voorstel project.

Samenwerkingspartners

Lokale verenigingen, dorpsraden, lokale winkeliers en zo meer.
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Ontwikkelen van een huis-aan-huis-krant gericht op de inwoners van plaatsen

waar JongNL actie is. Doel is mensen, organisaties, ouders, gemeenteraads-

leden, besturen en leden van verenigingen te informeren en betrekken bij

wat JongNL is. Als je mensen die niets met JongNL hebben erbij wilt betrek-

ken, moet je de ervaringen die je bij JongNL opdoet in de kijker zetten.

Wij als afdeling worden in de 

coronatijd door JongNL Limburg

continue op de hoogte gehouden

van de regels, wijzigingen, 

protocollen. Dit is voor ons 

van grote waarde omdat het 

uitzoeken hiervan veel tijd kost. 

Bovendien kunnen we met de info

onze leiding en ouders continue

op de hoogte houden. Dit krijgen

we ook geregeld te horen van 

ouders dat de informatie hierin 

erg prettig is. 

Verder kunnen wij als bestuur 

ook altijd met welke vragen

terecht en krijgen we steeds

goede, serieuze hulp en

ondersteuning waar nodig.

Bart Joosten, Horst.
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10.
De kracht van 
JongNL Limburg 
delen met andere 
organisaties of personen 
en het leggen van 
verbindingen en 
samenwerkingen. 



Continuering en versterking van de samenwerking met de erkende maat-

schappelijke organisaties in Limburg, speciaal die zich richten op jeugd- en

jongeren, vinden wij belangrijk. 

Samenwerking levert een meerwaarde op voor de realisatie van elkaars doe-

len en die van de Provincie. De jeugd- en jongerenorganisaties in Limburg

werken preventief in het voorkomen van afwijkend gedrag bij kinderen en

jongeren en stimuleren gezonde participatie aan de maatschappij. Daarnaast

willen we kennis en kunde van oud-leden en oud-leiding, bij het huidige

JongNL Limburg, versterken en betrokkenheid stimuleren.
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10.1. Actief lidmaatschap van SMOL.
VERDERBOUWEN

Doel

Door actieve deelname aan de activiteiten van SMOL (Stichting Samenwerkende Maatschappelijke 

Organisaties Limburg) profiteren van samenwerking en kennisdeling tussen maatschappelijke 

organisaties waardoor dubbelingen, waar die als onnodig geacht worden, te vermijden.

Doelgroep

Alle maatschappelijke organisaties.

Acties

2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Voorbereiden en deelnemen aan overleggen.

• Sturen op samenwerking en kennisdeling.

• Bestuur en bureauteam betrekken bij het werk van de maatschappelijke organisaties en in het 

bijzonder van SMOL.

Samenwerkingspartners

De maatschappelijke organisatie in Limburg.
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Actief deelnemen en participeren in het Samenwerkingsverband van Maat-

schappelijke Organisaties in Limburg. Informatie vanuit SMOL implementeren

in JongNL Limburg.

Een mooi voorbeeld van hoe

JongNL Limburg werkt is hoe 

zij in afgelopen periode, 

coronatijdperk, ons op de 

hoogte hebben gehouden 

over de wet- en regelgeving. 

Want de jeugdclubs waren 

vergeten door de overheid.

Er werd wel veel gesproken

over sportverenigingen, maar 

wij werden niet genoemd. 

Terwijl de leiding van JongNL 

de kinderen bezig hebben 

gehouden met alternatief groep

draaien. Iedere week groep

draaien op afstand met opdrach-

ten en knutselwerken in hun 

brievenbus, via de app, email, 

of zelfs chatten. Dit was voor 

ons leiding ook een uitdaging.

JongNL Limburg heeft ons tips 

en tricks gegeven hoe hier mee

om te gaan. 

Annita Geuskens, Landgraaf.
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10.2. Netwerk oud-leiding.
NIEUW

Doel

De kennis van oud-leiding borgen en doorgeven, expertise vergaren, interessante contacten delen 

en waar nodig vragen om lobbywerk te verrichten.

Doelgroep

Plaatselijk jeugdwerk en hun oud-vrijwilligers.

Acties

2021 

• Opzetten van werkplan om het netwerk van oud-leiding daadwerkelijk van de grond te krijgen.

• Onderzoek doen bij andere (maatschappelijke) organisatie of ervaringen zijn met ex-vrijwilliger 

opnieuw te betrekken bij de organisatie.

2022 - 2023 - 2024

• Uitvoering van het project.

Samenwerkingspartners

De maatschappelijke organisatie in Limburg.
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Bij de voorbereiding van het 75-jarig bestaan van JongNL zijn, naast de ge-

sprekken met leden en leiding, gesprekken gevoerd met oud-leiding van

JongNL Limburg. Uit deze gesprekken is gebleken dat zij JongNL Limburg

nog altijd een warm hart toedragen en dat zij, indien gewenst, nog iets willen

betekenen voor de huidige organisatie. In de gesprekken kwam ook naar

voren dat JongNL een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de eigen ont-

wikkeling en gezorgd heeft voor een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Binnen dit project willen we de kennis van oud-leiding borgen en doorgeven,

expertise vergaren, interessante contacten delen en waar nodig vragen om

mee te denken en lobbywerk te verrichten. Afdelingen worden handreikingen

gegeven op welke manier zij een netwerk van oud-leiding zouden kunnen

opzetten en hoe zij dit op de meest effectieve en efficiënte manier kunnen

inzetten. 

De prijzen van de provinciale 

activiteiten zijn betaalbaar voor 

de aangesloten verenigingen, 

wat indirect betekent dat 

kinderen uit gezinnen met lage

inkomens op kamp kunnen 

of kunnen deelnemen aan 

activiteiten die ze zelf niet 

kunnen betalen. 

Door Jong Nederland kan 

ieder kind meedoen! 

Erika Jaegers, Lemiers.
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10.3. Samenwerking landelijke werkgroep
jeugdbeleid.
VERDERBOUWEN

Doel

Anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van preventief jeugdbeleid.

Doelgroep

Organisaties die landelijk actief zijn binnen het jeugd- en jongerenwerk.

Samenwerkingspartners: Scouting, YMCA, Plattelandsjongeren, SpeL (speeltuinwerk), het christelijk

jeugdwerk, Leger des Heils, kinderkampen, Jeugdwerk Limburg.

Acties

2021 - 2022 - 2023 - 2024

• Volgen van ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid. Gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Actief deelname aan werkgroep jeugdbeleid. De provincie Limburg en in het bijzonder 

JongNL Limburg uitdragen met als doel te komen tot samenwerking op thema’s.

Samenwerkingspartners

De maatschappelijke organisatie in Limburg.
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In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks acti-

viteiten bieden aan kinderen en jongeren, zoals Scouting, YMCA, Plattelands-

jongeren, SpeL (speeltuinwerk), het christelijk jeugdwerk, Leger des Heils,

kinderkampen, Jeugdwerk Limburg en natuurlijk JongNL Limburg. Dit zijn lo-

kale clubs met koepelorganisaties. De organisaties kenmerken zich doordat

ze niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding bieden, maar uitgaan van een

pedagogisch kader. Zonder dat de leden of deelnemers het beseffen, leren

ze heel veel. Hierbij worden de clubs ondersteund door een koepelorgani-

satie die zorgt voor een borging van kwaliteit. Kwaliteit van de inhoudelijke

activiteiten maar ook van de vrijwilligers die getraind en ondersteund worden

om hun activiteiten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Hiermee zorgen

de organisaties voor een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich

kunnen ontwikkelen.

JongNL Limburg is actief in een landelijke werkgroep die zich inzet voor een

actief jeugdbeleid op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Samen

volgen we ontwikkelingen, informeren elkaar en trekken samen op om elk

kind in Nederland gelijke kansen te bieden als het gaat om het activiteiten-

aanbod in de vrijetijd.

De prijzen van de provinciale 

activiteiten zijn betaalbaar voor 

de aangesloten verenigingen, 

wat indirect betekent dat 

kinderen uit gezinnen met lage

inkomens op kamp kunnen 

of kunnen deelnemen aan 

activiteiten die ze zelf niet 

kunnen betalen. 

Door Jong Nederland kan 

ieder kind meedoen! 

Erika Jaegers, Lemiers.
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11.
Ontwikkelen van 
initiatieven die een 
JongNL Limburg 
overstijgend karakter 
hebben. 



In de afgelopen jaren zijn, door de Limburgse jeugd- en jongerenorganisaties,

een aantal ideeën besproken die de moeite waard zijn verder ontwikkeld te

worden. Het gaat dan met name om het profileren van het jeugdwerk en de

wens woorden te kunnen geven aan de betekenis van het jeugdwerk in de

vrije tijd van jeugdigen. Daarnaast zijn er ideeën om de jeugd meer een stem

te geven als het gaat over toekomstplannen zowel op club, plaatselijk, ge-

meentelijk alsook op provinciaal niveau. 

JongNL Limburg neemt het initiatief en betrekt SMOL, Scouting Limburg,

Jeugdwerk Limburg en SpeL (Speeltuinwerk) Limburg bij het maken van plan-

nen om een viertal projecten, met een organisatie overstijgend karakter, uit

te werken en fondsen te interesseren, de uitwerking van de plannen, finan-

cieel mogelijk te maken.
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11.1. De jeugd van Limburg laat van zich
horen.
NIEUW

Doel

Kinderen en jongeren een stem geven in het Limburgs parlement.

Doelgroep

Jeugdleden van de jeugd- en jongerenorganisaties.

Acties

2021 

• In een aantal bijeenkomsten de mogelijkheden verkennen om van een idee te komen tot een 

werkplan en projectaanvraag bij een of meerdere geselecteerde fonds(en).

Samenwerkingspartners

Prodemos, SMOL, Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg en SpeL (Speeltuinwerk) Limburg.
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Het jeugdwerk in Limburg geeft een stem aan kinderen en jongeren in de

samenleving. De jeugd heeft de toekomst en toch wordt de stem van de

jeugd zelden in de provincie gehoord. Het gezamenlijk jeugdwerk in Limburg

roept haar leden op, één keer per jaar, hun stem te laten horen door in ge-

sprek te gaan met leden van provinciale staten. Op deze manier kan de be-

trokkenheid van kinderen en jongeren bij Limburgse zaken en de Limburgse

politiek vergroot worden. Het gezamenlijk jeugdwerk begeleidt en onder-

steunt de jongeren in het kiezen en verwoorden van de vragen en onder-

werpen. De organisaties zorgen voor een groep die een afspiegeling is van

de Limburgse samenleving. Kinderen en jongeren krijgen één keer per jaar

de gelegenheid om hun ideeën kenbaar te maken en met zittende statenle-

den te bespreken. 

Het is niet de bedoeling dat het idee een podium wordt voor kinderen en

jongeren die al politiek bewust zijn. Het gaat er meer om dat kinderen en 

jongeren het gevoel krijgen dat mensen uit de politiek een luisterend oor

hebben. 

Voor mijn vereniging is JongNL

Limburg in corona-tijd leidend

voor de maatregelen die we 

treffen en activiteiten die we 

organiseren. We volgen de 

updates en vragen naar meer 

informatie als dat nodig is. 

Zeker tijdens het zomerkamp 

dit jaar, hebben we veel baat

gehad bij de protocollen die

jullie hebben opgesteld. 

Tim Boonen, Neer.
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11.2. Dag van het Jeugdwerk.
NIEUW

Doel

Laten zien wat het jeugdwerk in Limburg betekent voor kinderen, vrijwilligers en hun sociale omgeving.

Doelgroep

Jeugd- en jongerenorganisaties in Limburg.

Acties

2021 

• Installeren van werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de Limburgse jeugd- en jongerenorganisaties.

Werkgroep stelt doelen vast en maakt een planopzet waarin de voorbereiding, organisatie van de dag

zelf en evaluatie beschreven staat.

2022 

• Knopen doorhakken.

2023 

• Publiciteitscampagne en verdieping van de organisatie.

2024 

• Uitvoering.

Samenwerkingspartners

SMOL, Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg en Spel (Speeltuinwerk) Limburg.

122



Het gezamenlijk jeugdwerk in Limburg wil de praktijk van haar werk in de 

picture zetten door het organiseren van de Dag van het Jeugdwerk. 

Het organiseren van een ‘Dag van het Jeugdwerk’ moet een groot ontmoe-

tingsmoment zijn waar het jeugdwerk, in al zijn diversiteit, voelbaar is. 

Doel van de dag is ook om Limburg te laten zien dat iedereen mee kan doen

bij het jeugdwerk. Daarom laten we laagdrempelige activiteiten zien die een

ruim en divers publiek zullen bereiken. De dag moet prikkelend zijn om

samenwerking te stimuleren. Veel aandacht voor plaatselijke initiatieven.

JongNL Limburg maakt activiteiten

mogelijk maken die voor kleinere

verenigingen niet te organiseren

zijn. Vanweg onder andere de

hoge kosten als je zelf wat 

organiseert. Dus deze activiteiten

worden tegen een acceptabele

prijs aan ons aangeboden. 

Rick van Rengs, Meterik.
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11.3. Alle jeugdwerk in Limburg 
Inclusie en Toegankelijk.
NIEUW 

Doel

Inclusie en toegankelijkheid bevorderen in het plaatselijk jeugdwerk in Limburg.

Doelgroep

Jeugd- en jongerenorganisaties in Limburg.

Acties

2021 

• In een aantal bijeenkomsten de mogelijkheden verkennen om van een idee te komen tot een 

werkplan en projectaanvraag bij een of meerdere geselecteerde fonds(en).

Samenwerkingspartners

SMOL, Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg en Spel (Speeltuinwerk) Limburg.
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Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op

basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitslui-

ting en discriminatie. Bij inclusie ligt verantwoordelijkheid tot aanpassing niet

bij een sociaal achtergestelde groep, zoals bij integratie. Het is de maatschap-

pij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Iedereen doet

mee. Dat is één van de motto’s van de transities en de kanteling van de aan-

pak in het sociaal domein. Daar past een inclusieve werkwijze uitstekend bij.

Inclusief beleid is geen doelgroepenbeleid. Een inclusieve samenleving is

een samenleving waarin reguliere oplossingen juist de voorkeur krijgen

boven oplossingen voor specifieke doelgroepen. Het ontwikkelen van inclu-

sief beleid is voor veel lokale vrijwilligersorganisaties, maar ook voor provin-

ciale organisaties in het jeugdwerk een uitdaging. Die uitdaging willen we

oppakken.

Het jeugdwerk bereikt niet iedereen. In het bijzonder die sociale groepen

die het meeste nood hebben aan ondersteuning, zijn voor het jeugdwerk

moeilijk te bereiken. In dit kader moet vooral naar het verleden van het jeugd-

werk gekeken worden. Het jeugdwerk heeft altijd een selectief bereik ge-

kend en daardoor zijn er ook verschillende organisaties die zich met

jeugdwerk bezighouden. De sociale en pedagogische rol van het jeugdwerk

wordt, naast de recreatieve rol steeds belangrijker en moet meer aandacht

krijgen. De vraag is hoe het jeugdwerk kan aansluiten bij de leefwereld van

alle kinderen in de wijk of het dorp en hoe kan het jeugdwerk die leefwereld

verbreden. Kinderen willen zich thuis voelen, maar dingen doen die ze niet

kunnen doen thuis. Een spanning die veel verbeeldingskracht vraagt van vrij-

willigers die het jeugdwerk in de wijken en dorpen wekelijks moeten vorm-

geven.

JongNL Limburg maakt activiteiten

mogelijk maken die voor kleinere

verenigingen niet te organiseren

zijn. Vanweg onder andere de

hoge kosten als je zelf wat 

organiseert. Dus deze activiteiten

worden tegen een acceptabele

prijs aan ons aangeboden. 

Rick van Rengs, Meterik.
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11.4. Natuurlijk Spelen.
NIEUW

Doel

Spel gebruiken als middel om kinderen kennis te laten maken met de natuur.

Doelgroep

Kinderen in Limburg.

Acties

2021 

• In een aantal bijeenkomsten de mogelijkheden verkennen om van een idee te komen tot een 

werkplan en projectaanvraag bij een of meerdere geselecteerde fonds(en).

2022 

• Contacten leggen, opzetten van projectplan.

2023 

• Draagvlak creëren, sponsoren benaderen.

• NatuurSpeelKar ontwikkelen en bouwen.

2024 

• Presentatie van de kar.

• Kar trekt door de provincie.

Samenwerkingspartners

IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Waterschappen

in Limburg.
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Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen

in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en 

creativiteit. Het project Natuurlijk Spelen wil, op een bewegingsvolle manier,

de natuur dichtbij brengen: op school, de kinderopvang en het jeugdwerk. 

Natuurlijk Spelen is een rijdende kar boordevol speelse natuur-ontdekkingen.

Een kar met ontdekhoekjes en een hele verzameling materialen die kinderen

uitdaagt samen spelend bezig te zijn en kennis te laten maken met de 

geheimen van de natuur. Op deze manier planten we het zaadje van de liefde

en zorg voor de natuur.

JongNL Limburg is voor ons 

als vereniging belangrijk bij het

opleiden van onze leiding door 

bijvoorbeeld cursussen die ze

aanbieden te volgen. 

Rick Vervoort, America.
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proGrammeren spelpIJlersspel teams eIGen rUImte

actIef 
bUrGerschap

preventIesamen-
LevInG

Verbonden
met de bUUrt

leefbaarheId

ontwIkkelING beweGenkInderen leeftIjds
Groepen

plezIer

ontwIkkelInG verant-
woordelIjk

leIdInG
zelf 

stUrende 
teams

plezIer

vertroUwen veIlIGheIdwaarden samen respect

Kinderen zijn lid van een plaatselijke 
JongNL-afdeling. Wekelijks ontmoeten

kinderen en leiding elkaar.

B      
      

       
       

  

          

Onze groepen heten
minioren, maxioren, 

junioren,
senioren en 16+.

De JongNL methode 
werkt preventief als het gaat
om grensoverschrijdend gedrag.

We spelen vaak
buiten en dat
is gezond.

Kinderen ontwikkelen
zich bij JongNL op veel 
manieren, zowel sportief

als sociaal.

Een uitdaging
in een veilige
omgeving.

De waarden van JongNL
vinden we belangrijk. Bij alles
wat we doen spelen ze een rol.

Respect voor anderen en zorg voor 
de omgeving zijn voorbeelden.
Bij JongNL maak je vrienden 

voor het leven.

Het spel van JongNL 
wordt gespeeld in groeps- en

teamverband. In de programma’s
worden activiteiten opgenomen 
uit drie spelpijlers: creativiteit, 
natuurbeleving en spel.
Een goede organisatie 

is de basis.

De leiding bereidt de 
groepsbijeenkomsten voor
en begeleidt de activiteiten.
Het aanbod blijft actueel en

leiding groeit in hun taken en 
verantwoordelijkheden. 

Leiding volgt workshops en wisselt
ervaringen uit met leiding 
van andere afdelingen en
andere organisaties.

JongNL staat niet op zichzelf.
JongNL’ers zoeken 

bewust verbinding met anderen.

JongNL’ers zijn betrokken
en zetten zich in voor elkaar en

voor anderen.

We gaan voor een gezonde
en leefbare samenleving.

de jonGnl methode


