Beleidsplan jeugdwerk
Protestantse Gemeente Zutphen
Inleiding
De Protestantse Gemeente te Zutphen wil een geloofsgemeenschap zijn voor alle leeftijden.
Voor de jeugd (=kinderen en jongeren) zou op al haar werkterreinen voldoende ruimte en
aandacht moeten zijn, jeugdwerk is een zaak van de hele gemeente1. Omdat de gemeente
jeugd als een belangrijke groep ziet2, heeft de gemeente een Taakgroep Jeugd.
De Taakgroep Jeugd maakt haar eigen beleidsplan. In het hier volgende plan treft u het
beleid aan dat de taakgroep voor ogen staat in de periode 2014-2019.

Missie
Het geven van een plek waar jeugd (kinderen en jongeren) bezig kan zijn met geloven. Dat
kan individueel of samen met anderen, al dan niet uit de eigen gemeente en ieder op zijn of
haar eigen manier. Kenmerkend is dat op deze plek de jeugd aandacht en ruimte krijgt om
te groeien in het christelijk geloof en om daarbij zelf de verantwoordelijkheid te nemen in
kerk en samenleving.

Doelgroepen
Onder de Taakgroep Jeugd vallen alle groepen die actief zijn binnen het jeugdwerk van onze
gemeente. Het jeugdwerk heeft betrekking op de volgende doelgroepen:
- kinderen tot 12 jaar;
- jongeren vanaf 12 jaar tot 25 jaar;
- hun ouders en verzorgers;
- vrijwilligers jeugdwerk.
De missie richt zich op de eerste twee doelgroepen. Echter de laatste twee doelgroepen zijn
eveneens belangrijk voor succesvol jeugdwerk.

Doelen
Vanuit haar opdracht stelt de Taakgroep Jeugd de volgende doelen ten aanzien van het
jeugdwerk:
1. de jeugd is onderdeel van onze geloofsgemeenschap en voelt zich hierin thuis;
2. de jeugd leert positieve relaties met God en met anderen aan te gaan;
3. de jeugd leert zich in te zetten met waardering en respect voor de samenleving;
4. aansluitend op hun behoeften en hun beleving het blikveld van de jeugd verbreden;
5. wordt ouders de ruimte geboden om vragen te stellen over christelijke
geloofsopvoeding om met elkaar en samen met hun kinderen op zoek te gaan naar
antwoorden;
6. stimuleren van de communicatie en samenwerking tussen de vrijwilligers van
verschillende (jeugd)activiteiten en ander groepen op het gebied van jeugd;
7. wij laten onze waardering blijken voor het werk van de vrijwilligers in het jeugdwerk;
8. de mogelijkheid bieden aan vrijwilligers in het jeugdwerk om cursussen en/of trainingen
(opleidingen) op het gebied van jeugdwerk te volgen;
9. het bevorderen van de samenwerking met andere organisaties op het gebied van jeugd.
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Uitgangspunten jeugd en jongeren PKN Zutphen, vastgesteld Grote Kerkenraad december 2010.
Nieuw beleid (2013 – 2023) voor de protestantse gemeente te Zutphen (concept II), III h Het
jongerenwerk intensiveren.
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Plaats jeugdwerk in de kerkelijke organisatie
De Taakgroep Jeugd is een autonome taakgroep binnen de kerkelijke organisatie van de
Protestantse Gemeente te Zutphen. De eindverantwoordelijkheid voor het jeugdwerk van de
gemeente ligt bij de Grote Kerkenraad.
De Taakgroep Jeugd staat niet voor een bepaald kerkelijk werkveld, maar voor een
leeftijdsgroep in de volle breedte van het kerkelijk werk. Uit die positie volgt dat jeugdwerk
vaak (expliciete) dwarsverbanden heeft met het werk van andere taakgroepen. Zo vallen
bijvoorbeeld jeugd diaconale activiteiten zowel onder de Diaconie als onder de Taakgroep
Jeugd en kindernevendienst zowel onder Taakgroep Eredienst als Taakgroep Jeugd.
Dat jeugdactiviteiten mede onder de Taakgroep Jeugd vallen, wil niet zeggen dat zij de
motor van al deze activiteiten is.

Organisatie jeugdwerk
De Taakgroep Jeugd is de spil in het jeugdwerk van onze gemeente.
Daarom staat de taakgroep voor wat betreft het jeugdwerk centraal in
de organisatie. Ze heeft een coördinerende en ondersteunende functie.
De taakgroep bestaat bij voorkeur uit betrokken vrijwilligers en
professionele krachten, waaronder een voorganger, jeugdouderlingen,
en jeugddiakenen. Uit deze vrijwilligers kiest de taakgroep een
voorzitter.
De Taakgroep Jeugd komt regelmatig bijeen. Kernvragen kunnen zijn: hebben we signalen
ontvangen (onder andere van knelpunten) en wat moeten we daarmee? Moeten we signalen
uitzenden?
Bij iedere vergadering nodigt de Taakgroep Jeugd een afvaardiging uit van de leiding van
een “vaste” activiteit om stil te staan bij hoe het gaat, wat eventueel knelpunten zijn en
welke ondersteuning geboden kan worden. Uit het bovenstaande volgt dat het vanzelfsprekend is dat een ieder ook buiten deze uitnodigingen contact kan opnemen met de
Taakgroep Jeugd.
De Taakgroep Jeugd brengt de leiding van het jeugdwerk twee maal per jaar samen. Niet in
een vergadering-setting zoals de grote kerkenraad, maar een leuke en inspirerende vrijwilligersavond. Niet enkel inspireren, ook “kringgesprek”: hoe gaat het met jullie en waar zijn
jullie mee bezig?
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