
Onderzoek: wat willen jongeren? 

‘Het Apgen 
moet als een

 lekker zi!ende 
sneaker zijn’

Onze jeugdverzorging is constant in ontwikkeling. Ook 
nu, met het oog op de maatschappelijke en interne 

ontwikkelingen, rijst de vraag: wat heeft het genootschap 
jongeren te bieden om zich geïnspireerd en betrokken 

te voelen? Wat kan er anders? Onderzoek-adviesbureau 
Youngworks zocht het uit. 
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Programmaleider Sietske Termeulen 
ging ruim twee jaar geleden enthou-
siast aan de slag met de opdracht om 
een eigentijds jongerenprogramma te 
ontwikkelen: “Ik zat vol mooie plannen 
met het idee dat jongeren behoefte 
hadden aan ontmoeting, inspiratie en 
nabijheid. Door de coronabeperkingen 
kon het eerste grote project, de jonge-
renconferentie, direct al niet doorgaan. 
Een aantal activiteiten hebben we toen 
omgezet naar online events. Alleen 
bleek gaandeweg niet alles even goed 
aan te slaan. Dat zette me aan het 

denken. We willen de apostolische 
waarden overdragen, maar wat is daar-
voor de goede manier? En wat moeten 
we veranderen? Jongeren weten ook 
inspiratiebronnen en activiteiten buiten 
het genootschap te vinden, waarmee 
ze hun leven betekenis geven.  Er is 
veel ‘concurrentie’.”
Hans Keesenberg, als specialist marke-
ting en communicatie ook betrokken 
bij het jongerenprogramma: “Het is niet 
meer vanzelfsprekend dat jongeren naar 
onze events gaan. Tijdens de lockdown 
werd echter wél duidelijk dat met elkaar 
in verbinding blijven vraagt om meer dan 
die ene jaarlijkse landelijke ontmoeting.” 
Aan onderzoeksbureau Youngworks 
werd gevraagd om na te gaan waar 
apostolische jongeren behoefte aan 
hebben en wat er voor hen nodig is 
om de verbinding met het apostoli-
sche gedachtegoed te behouden en 
te versterken. Het onderzoek bestond 

uit verschillende stappen die uitein-
delijk leidden tot Zoom-gesprekken 
met zestien jongeren. Suzanne Dölle, 
senior onderzoeker bij Youngworks: 
“In de interviews deden we ook enkele 
denkoefeningen, zoals de schoenen-
metafoor. Daarbij lieten we de jongeren 
uit een reeks foto’s kiezen welke 
schoen voor hen het Apostolisch 
Genootschap representeert en vervol-
gens welke schoen het zou moeten 
worden. Dat leverde mooie associaties 
op. Ik ben zeer onder de indruk van 
het reflectieve vermogen van deze 
jongeren en de manier waarop ze hun 
gedachten kunnen verwoorden. Het 
heeft me echt geraakt, hoe mooi en 
waarderend ze over hun apostolische 
opvoeding spreken.”

Moeilijke vragen
Uit de gesprekken is duidelijk naar 
voren gekomen dat de jongeren de 
van huis uit meegekregen aposto-
lische waarden in hart en hoofd bij 
zich dragen en willen uitdragen in 
hun leven, maar ook dat ze daarbij 
wel gevoed willen blijven worden. Niet 
structureel via wekelijkse ontmoe-
tingen, maar op basis van ‘los’ te 
verkrijgen inspiratie – via een podcast, 
workshop of een boeiende verteller – 
en daarnaast af en toe een ontmoeting.
Op de eerste plaats hebben ze behoefte 
aan veiligheid. Sietske: “Het blijkt dat we 
het onbedoeld fout hebben gedaan door 
‘openbare’ platforms op sociale media te 
creëren. Ons doel was om transparant 
en toegankelijk voor iedereen te zijn. 
Maar apostolische jongeren vinden het 
helemaal niet prettig als hun vrienden 
kunnen zien waar ze mee bezig zijn, 
waardoor ze moeilijke vragen kunnen 
krijgen of tegen onbegrip aanlopen.”
Suzanne: “Diepgaande gesprekken 
voeren jongeren niet altijd even makke-
lijk met hun vrienden, maar wel met 
andere apostolische jongeren met een 
gemeenschappelijke achtergrond, voor 
wie diepgang zoeken in ontmoetingen 
heel legitiem is.” 
Hans: “We werpen vaak onbedoeld 
drempels op door vast te houden 
aan ‘hoe het altijd ging’, met bijvoor-
beeld het old school taalgebruik of 
de verwachting dat jongeren op een 
jongerenconferentie zomaar met 

wildvreemden een diepgaand groeps-
gesprek durven voeren. Die veiligheid 
moet je eerst ervaren.”

Minder slagroom, meer inhoud
De meerderheid van de jongeren 
is afwachtend en wil geïnspireerd 
worden, maar is ook kritisch. Een klei-
nere groep is actiever, doet mee aan 
bijvoorbeeld een koor of helpt mee met 
organiseren. Beide groepen moeten 
passend aangesproken worden. Hans: 
“We waren gewend om ‘van bovenaf’ 
van alles tot in de puntjes te organi-
seren, als een rijkversierde slagroom-
taart. Het mag kleiner, eenvoudiger, 
met meer aandacht voor de inhoud.” 
Meer behoeftegericht denken dus. 
Sietske: “Jongeren willen er eerst van 
overtuigd worden dat het zinnig is om 
ergens heen te gaan. De komende tijd 
gaat een jongerenteam (zie kader) aan 
de slag met de ontwikkeling van een 
jongerenprogramma dat tegemoetkomt 
aan de onderzoeksresultaten. Dat kan 
verrassende dingen opleveren, zoals 
Ted-talks, podcasts, besloten groepen 
op sociale media, filmpjes en actieve 
events naar het voorbeeld van iederal.”

Samen op ontdekkingstocht 
Het onderzoek toont aan dat er veel 
kansen liggen om ook in de toekomst 
de apostolische waarden over te 
dragen. Sietske: “Onze vormen 
en gewoontes, hoe wij de dingen 
doen, lijken soms ‘de bedoeling’ te 
zijn geworden. Dat heeft onbewust 
drempels opgeworpen voor de mooie 
boodschap die het genootschap te 
bieden heeft.” Hans: “Door het initia-
tief bij de jongeren te leggen kunnen 
we deze drempels verlagen en samen 
zoeken naar eigenheid en aanslui-
ting bij de kernwaarden. Ontspannen 
met elkaar op pad gaan, zonder de 
uitkomst te weten. We zijn voort-
durend in beweging, zoals ook te zien 
is in het traject ‘Zichtbaar bewegen’: 
minder top-down organiseren en meer 
maatwerk bieden, meer luisteren en 
meer ruimte geven voor eigen inbreng. 
De zingevingsbehoefte van jongeren 
staat echt centraal.” 

‘Onze vormen en 
gewoontes, hoe wij 

de dingen doen, 
lijken soms ‘de 

bedoeling’ te zijn 
geworden. 

Dat hee! drempels 
opgeworpen’
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Opvallende uitkomsten
•  De apostolische waarden zitten in 

het hart en hoofd van apostolische 
jongeren.

•  Jongeren ervaren de meegekregen 
waarden als een basis van waaruit zij 
hun leven opbouwen.

•  Jongeren geven aan verder gevoed 
te willen worden op basis van ‘los’ te 
verkrijgen inspiratie, met af en toe een 
ontmoeting, liefst over gemeenschaps-
grenzen heen.

•  Jongeren hebben behoefte aan veilig-
heid, inspiratie en ontmoeting (in die 
volgorde).

•  Ze willen wel meedoen, maar tegelijk 
ook consumeren en bediend worden.

•  Om mee te doen helpt het als er een 
‘beloning’ tegenover staat, bijvoorbeeld 
een gezellig uitje of studiepunten.

Hoe nu verder?
•  Een team van met name jongeren 

gaat het jongerenprogramma van 
het genootschap vraaggestuurd 
vormgeven. Teamleden zijn: Sietske 
Termeulen, Hans Keesenberg, Antoine 
Buschmann, Babette Vader, Thijs 
Veltman (allen werkzaam op het 
Dienstencentrum) en Bart de Ridder 
(directeur Youngworks).

•  Het aanbod steunt op apostolische 
waarden en wordt inhoudelijk afge-
stemd op de actualiteit en op thema’s 
die voor jongeren belangrijk zijn. 

•  Jongeren krijgen inspraak en keuze-
mogelijkheden en worden bij het 
gehele proces betrokken, vanuit het 
vertrouwen dat ze zelf ook initiatief 
nemen en de verdieping opzoeken.

•  Communiceren met jongeren gaat via 
besloten socialemediaplatforms, zoals 
een WhatsAppgroep of Instagram, 
waarop jongeren veilig contacten 
kunnen leggen met leeftijdgenoten 
en kunnen zien wie er nog meer naar 
events komen, wat een gevoel van 
verbondenheid versterkt.

•  Er wordt binnen het genootschap  
voor jongeren een eigen ‘merk’ gecre-
eerd met creatieve verbinders, naar het 
voorbeeld van iederal. 

•  Op zondag 12 juni wordt in plaats van 
de jongerenconferentie de Proeverij 
georganiseerd. Met deze dag worden 
jongeren uitgenodigd om mee te 
helpen het jongerenprogramma vorm 
te geven. Hier ligt het startpunt van 
een nieuwe fase waarin de jongeren 
zelf bepalen: apgen.nl/proeverij.

“Pers!nlijk groeien, d"r kan ik Apgen 
bij gebruiken. Een s!rt sportsch!l 

die je af en toe kunt opzoeken om 
je g#st te trainen, je te blijven 

verwonderen, positief te blijven. Zodat 
je sterker in het leven st"t.”

“Het Apgen mag zeker wat hi!er en 
jonger. Niet te popie jopie, zoals "n 
gli#erschoen met a$em%l poespas. 

M%r gew&n "n le'er zi#ende 
sneaker, die niet zo kla(iek &gt en 

%nvoelt als je het dr%gt.”

“Absolute m!rw"rde vind ik het 
praten met apostolischen over 

levensvragen, over wat jij kunt doen om 
de wereld !n stukje m#ier te maken. 
Over deze thema’s pr"t je niet zo snel 

met anderen in je omgeving.”

“Het w!rd ‘jongerenwerker’ doet 
denken "n Jeugdzorg. En ‘g#stelijk 
verzorger’ … Je zou bijna denken dat 

het niet goed met ons g"t.”

Over Youngworks
Youngworks is een onderzoek-adviesbu-
reau met ‘jongeren’ als specialisme. Door 
vanuit het perspectief van jongeren te 
kijken naar vraagstukken wil Youngworks 
organisaties succesvoller maken. Bij hun 
onderzoeken betrekken zij een uitgebreid 
netwerk van onder anderen wetenschap-
pers en designers. 
youngworks.nl

“Een korte podcast met m!ie 
fragmenten uit de dienst, w"rover 

je kunt nadenken om de w#k goed 
te begi$en. D"r zou ik n"r 
luisteren als ik in het ov zit.”

Wat wi!en jongeren? 
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