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Onderzoek: wat willen jongeren?

‘Het Apgen
moet als een
lekker zittende
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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moet je eerst ervaren.”

een eigentijds jongerenprogramma te

senior onderzoeker bij Youngworks:

ontwikkelen: “Ik zat vol mooie plannen
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voren gekomen dat de jongeren de
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dragen. Sietske: “Onze vormen

waarden overdragen, maar wat is daar-

het onbedoeld fout hebben gedaan door

en gewoontes, hoe wij de dingen
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we deze drempels verlagen en samen

ting en communicatie ook betrokken

krijgen of tegen onbegrip aanlopen.”

zoeken naar eigenheid en aanslui-
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meer vanzelfsprekend dat jongeren naar

voeren jongeren niet altijd even makke-

met elkaar op pad gaan, zonder de

onze events gaan. Tijdens de lockdown
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andere apostolische jongeren met een
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in verbinding blijven vraagt om meer dan
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Wat wiLlen jongeren?
“Het wOord ‘jongerenwerker’ doet
denken Aan Jeugdzorg. En ‘gEestelijk
verzorger’ … Je zou bijna denken dat
het niet goed met ons gAat.”
“Een korte podcast met mOoie
fragmenten uit de dienst, wAarover
“Absolute mEerwAarde vind ik het

je kunt nadenken om de wEek goed

praten met apostolischen over

te begiNnen. DAar zou ik nAar

levensvragen, over wat jij kunt doen om

luisteren als ik in het ov zit.”

de wereld Een stukje mOoier te maken.
Over deze thema’s prAat je niet zo snel
met anderen in je omgeving.”
“Het Apgen mag zeker wat hiPper en
jonger. Niet te popie jopie, zoals Een
gliTterschoen met aLlemAal poespas.

Hoe nu verder?

MAar gewOon Een leKker ziTtende

• Een team van met name jongeren

sneaker, die niet zo klaSsiek Oogt en

gaat het jongerenprogramma van

Aanvoelt als je het drAagt.”

het genootschap vraaggestuurd
vormgeven. Teamleden zijn: Sietske
Termeulen, Hans Keesenberg, Antoine

“PersOonlijk groeien, dAar kan ik Apgen

Buschmann, Babette Vader, Thijs

bij gebruiken. Een sOort sportschOol

Veltman (allen werkzaam op het

die je af en toe kunt opzoeken om

Dienstencentrum) en Bart de Ridder

je gEest te trainen, je te blijven

(directeur Youngworks).

verwonderen, positief te blijven. Zodat

• Het aanbod steunt op apostolische

je sterker in het leven stAat.”

waarden en wordt inhoudelijk afgestemd op de actualiteit en op thema’s
die voor jongeren belangrijk zijn.
• Jongeren krijgen inspraak en keuzemogelijkheden 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

Opvallende uitkomsten

besloten socialemediaplatforms, zoals

• De apostolische waarden zitten in

een WhatsAppgroep of Instagram,

het hart en hoofd van apostolische

waarop jongeren veilig contacten

jongeren.

kunnen leggen met leeftijdgenoten

Over Youngworks

en kunnen zien wie er nog meer naar

waarden als een basis van waaruit zij

Youngworks is een onderzoek-adviesbu-

events komen, wat een gevoel van

hun leven opbouwen.

reau met ‘jongeren’ als specialisme. Door

• Jongeren geven aan verder gevoed

vanuit het perspectief van jongeren te

verbondenheid versterkt.
• Er wordt binnen het genootschap

te willen worden op basis van ‘los’ te

kijken naar vraagstukken wil Youngworks

voor jongeren een eigen ‘merk’ gecre-

verkrijgen inspiratie, met af en toe een

organisaties succesvoller maken. Bij hun

eerd met creatieve verbinders, naar het

ontmoeting, liefst over gemeenschaps-

onderzoeken betrekken zij een uitgebreid

grenzen heen.

netwerk van onder anderen wetenschap-

• Jongeren hebben behoefte aan veiligheid, 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.

voorbeeld van iederal.
• Op zondag 12 juni wordt in plaats van

pers en designers.

de jongerenconferentie de Proeverij

youngworks.nl

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.

TEKST ERNA VAN DER GOOT

• Jongeren ervaren de meegekregen

