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FORMAT 
GEMEENTELIJK 
JEUGDBELEID 
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PLAATS

NAAM KERKGEBOUW

DATUM

COMMISSIE JEUGDBELEID

NAAM TAAK 

Voorzitter 

Notulist 

Kerkenraad informeren over het proces

Gemeente informeren over het proces

Wie vertegenwoordigt de kerkenraad?

Wie vertegenwoordigt de crèche, 
kinderclub en zondagsschool?

Wie vertegenwoordigt de -16 club?

Wie vertegenwoordigt de +16 club? 

STRUCTUUR

FORMAT GEMEENTELIJK 
JEUGDBELEID
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1. Waarom willen we graag dat er zorg voor kinderen en jongeren in de gemeente is?

2. Wat inspireert onze gemeente om vorm te geven aan deze zorg?

3.  Wat is het onderscheid tussen ambtelijke en niet-ambtelijke zorg 
voor kinderen en jongeren?

4.  Wat zijn kernelementen vanuit Gods Woord die wij van het allergrootste  
belang vinden bij de zorg voor jongeren?

5. Hoe zien we de gemeente? 

6. Hoe zien wij onze kinderen en jongeren? Wat is een Bijbels mensbeeld? 

7. Welke rol spelen voor ons de belijdenisgeschriften?

MISSIE: WAT IS ONS FUNDAMENT?
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8. Hoe omschrijven we ons fundament?

VOORBEELD GEMEENTE A 

MISSIE 
Onze gemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Wij belijden dat Gods Woord  
onfeilbaar en gezaghebbend is voor heel ons doen en laten. Wij funderen ons op de Belijdenisgeschriften  
waarin Gods Woord voor ons samengevat wordt. 

VOORBEELD GEMEENTE B

MISSIE 
Onze gemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De kern van wat wij geloven is dat al het 
leven door God geschapen is en door eigen schuld in zonden gevallen is. De Heere Jezus kwam naar deze aarde 
om door lijden, dood en opstanding de gevallen mensen weer met God te verzoenen en te redden van de eeuwige 
ondergang. Ieder die in Jezus Christus gelooft, ontvangt uit pure genade eeuwig leven. Wij geloven dat mensen 
alleen uit genade en alleen door het geloof gered kunnen worden. Als gemeente zijn we geroepen om voor God te 
leven, we willen onze kinderen en jongeren toerusten om aan deze roeping gestalte te geven.

Missie: wat is ons fundament?
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1.  Wat is uiteindelijk het doel van al de inspanningen rondom de zorg voor kinderen  
en jongeren?

2. Wanneer is het kinder- en jeugdwerk geslaagd?

3.  Wanneer is het kinder- en jeugdpastoraat geslaagd?

4.  Wanneer heerst er tevredenheid over de opvoedingsondersteuning die plaatsgevonden 
heeft?

5. Wat is ons verlangen voor de kinderen en jongeren van de gemeente?

VOORBEELD GEMEENTE A 

VISIE 
Wij willen alle kinderen en jongeren uit onze gemeente bij het kinder- en jeugdwerk betrekken op de manier die 
bij hen past. Allen zijn gedoopt en maken deel uit van onze gemeente. Verdieping in het Woord van God staat 
centraal in ons kinder- en jeugdwerk. Ook willen we kinderen en jongeren leren wat het inhoudt om te leven als 
een christen. 

VISIE: WAAR WILLEN WE NAARTOE?
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VOORBEELD GEMEENTE B 

VISIE 
De onderlinge liefde en zorg staat in onze gemeente centraal. Wij willen in liefde omzien naar elkaar en kinderen 
en jongeren laten ervaren dat zij gezien en geliefd zijn als volwaardige gemeenteleden. Daarnaast willen we de 
jeugd stimuleren en leren om door hun leefwijze en zo mogelijk ook met woorden te getuigen van het Evangelie in 
hun eigen leefomgeving. 

Visie: waar willen we naartoe?
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HOE IS DE POPULATIE IN DE GEMEENTE OPGEBOUWD? 

Aantal kinderen van 0-4 jaar

Aantal kinderen van 5-11 jaar

Aantal jongeren van 12-15 jaar

Aantal jongeren van 16-19 jaar

Aantal jongvolwassenen van 20-27 jaar

Aantal volwassenen van 28-45 jaar

Aantal volwassenen van 45-65 jaar

Aantal senioren van 65 jaar en ouder

Wat valt op in de samenstelling van de gemeente?

Hoe is de verhouding tussen doopleden en belijdende leden?

HUIDIGE SITUATIE: WAT IS ER AL?

1. INZICHT IN DE POPULATIE OPBOUW VAN DE GEMEENTE
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HOE IS DE POPULATIE IN DE GEMEENTE OPGEBOUWD? 

DOELGROEP MOGELIJK 
MAXIMAAL 
AANTAL

BETROKKENHEID; 
AANTAL DAT 
GEMIDDELD 
AANWEZIG IS:

Kinderen die naar de crèche zouden kunnen komen.

Kinderen die naar de kinderclub en zondagsschool zouden kunnen 
komen.

Tieners (12-15 jaar) die naar de jeugdclub zouden kunnen komen.

Tieners (12-15 jaar) die catechese zouden kunnen volgen.

Jongeren (16-20) die naar de jeugdvereniging zouden kunnen komen.

Jongeren (16-20) die naar de (belijdenis) catechese zouden kunnen 
komen.

Jongeren die studierichting HAVO/VWO volgen in het MO. x

Jongeren die studierichting VMBO volgen in het MO. x

Volwassenen die naar een Bijbelkring of andere bezinnende activiteit 
zouden kunnen komen.

x

Jongeren die werken of een (deeltijd) MBO studie volgen. x

Jongeren die studeren (HBO/WO). x

Verhouding stelletjes/singles onder jongeren.

Jonge ouders die opvoedingsondersteuning zouden  kunnen volgen.

2. DOELGROEPEN EN BETROKKENHEID
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3 BETROKKENHEID

 a. Weten de leiding en de kerkenraad waarom bepaalde jongeren niet naar de vereniging komen?

  

 b.  Komt het ‘niet meedoen’ aan de orde in de huisbezoeken bij die gezinnen waar het van toepassing is?  

Op welke manier?

  

 c.  Kennen kerkenraad en leidinggevenden de leefwereld van de jongeren? (Wat doen/lezen de jongeren?  

Waar zitten ze op zaterdagavond? etc.)

  

 d.  Welke plaats heeft gebed voor de (individuele) jongeren in het (dagelijks) leven van kerkenraadsleden? 

(Matth. 11:12)

 

4 RANDKERKELIJKEN

  a.  Welke kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen zijn randkerkelijk (komen niet of nauwelijks in de kerk)?

 b. Wordt er vanuit de kerk contact met hen onderhouden? 

  

 c. Op welke manier en wat is de frequentie van het contact per doelgroep?
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5 OPVALLENDE DOELGROEPEN

 a.  Zijn er doelgroepen onder de kinderen en jongeren die opvallend groter zijn dan anderen, bijvoorbeeld veel 

studenten of juist heel veel werkende jeugd? 

 b. Welke kerkelijke activiteiten zijn geschikt voor hen?

6 ANDERS BEGAAFDEN 

 a.  Zijn er anders begaafde kinderen en jongeren in de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren 

met een handicap of een stoornis. Hoeveel kinderen en jongeren betreft het?

 b. Welke kerkelijke activiteiten zijn geschikt voor hen?

7 CONTEXT EN ONTWIKKELINGEN 

 a.  Wat is de context van de gemeente? (Is het een streekgemeente of een stadsgemeente?  

Wat typeert de gemeente?)

 

 b. Wat zijn de trends/ontwikkelingen die in de gemeente zichtbaar zijn?

 c. Hoe zijn deze ontwikkelingen wellicht tot stand gekomen?
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VERENIGINGSACTIVITEIT  PLAATS  TIJDSDUUR  LEEFTIJDSINDELING  FREQUENTIE

8. PRAKTISCHE INFORMATIE 

9. INZICHT IN DE CONTACTMOMENTEN EN ACTIVITEITEN

Om overzichtelijk te maken wat er zoal in de gemeente gedaan wordt, is het nuttig om te differentiëren op leeftijd en 
op ‘soort’ activiteit. Bij jeugdbeleid gaat het om de doelgroep kinderen en jongeren van 0-27 jaar. Bij soorten activitei-
ten kan gedacht worden aan de kernwoorden:

• VORMEN:  toerustingsactiviteiten voor leidinggevenden en ambtsdragers;
• DIENEN:  diaconale activiteiten, evangelisatie, actie voeren;
• OPVOEDEN:  toerustingsactiviteiten voor ouders (bijv. doopcatechese);
• BELEVEN:  vieringen van de heilsfeiten en christelijke feestdagen;
• BEZINNEN:  kindercrèche, zondagsschool, catechese, Bijbelkringen en gesprekskringen;
• ZORGEN:  pastoraat en mentoraat;
• ONTMOETEN:  gemeentedag, kerkmarkt, gemeentemaaltijd.

Vul voor elke doelgroep de eerste vijf kolommen in van onderstaande tabellen, namelijk de doelgroep, de contactmo-
menten en activiteiten voor deze doelgroep, het kernwoord dat deze activiteiten kenmerkt en wat de activiteiten of 
contactmomenten inhouden. Een ingevulde tabel voor de kinderen van 4-12 jaar ziet er als volgt uit: 
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DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen Zondagsschool Zondagsschool 
uur

Bezinnen Op het niveau van de kinderen wordt 
Bijbels onderwijs gegeven, waarbij de 
roosters van het LCJ de leidraad vor-
men. Er wordt rekening gehouden met 
het niveau van de individuele kinderen. 
De zondagsschool wordt gehouden na 
elke ochtenddienst, vanaf de zondag na 
de jeugdzondag tot Pinksteren. De kin-
deren betalen geen vaste contributie, er 
is wel vrijwillige bijdrage.

Landelijke actie Dienen In het jaar waarin het LCJ een landelij-
ke actie organiseert, regelt de leiding 
van de ZS enkele activiteiten waarmee 
de kinderen bij het doel betrokken 
worden, bijvoorbeeld door geld in te 
zamelen voor een bepaal doel.

Kinderappel Ontmoeten Het kinderappel van het LCJ wordt be-
zocht, we verwachten dat er eenvoudig 
Bijbels appel is, gericht op de kinder-
harten. Daarnaast is er ruimte voor be-
leving van gezelligheid en ontmoeting 
met leeftijdgenoten uit de gemeente.

Kerstfeest 
viering

Beleven Op 2e kerstdag is er een kerstviering 
waarin de kinderen een bijdrage leveren 
door iets op te zeggen, te zingen etc.

Gemeentedag Ontmoeten Voor de kinderen is er tijdens de 
jaarlijkse gemeentedag een speciaal 
kinderprogramma.

H
uidige situatie ingevuld voorbeeld
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H
uidige situatie ingevuld voorbeeld

DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Leidinggevenden Zondagsschool Zondagsschool 
uur

Bezinnen De leidinggevenden maken gebruik 
van LCJ zondagsschoolmateriaal en 
vertellen een Bijbelse geschiedenis.

Vergaderingen Bezinnen De leidinggevenden vergaderen twee 
keer per seizoen (rond augustus en in 
januari)

Ambtsdragers Pastoraat  Zorgen Tijdens de huisbezoeken besteden 
ambtsdragers specifieke aandacht aan 
de kinderen.

Toezicht Zorgen Elk seizoen bezoekt een ouderling een 
bijeenkomst van de zondagsschool. 
De notulen van de vergaderingen van 
de leidinggevenden worden ook naar 
de kerkenraad verzonden

Vorming Vormen Voor ZS-leidinggevenden organiseert 
de kerkenraad toerusting door het uit-
nodigen van sprekers, het regelen van 
een toerustingscursus of het attende-
ren van leidinggevenden op landelijke 
toerustingsdagen.

Opvoeders Opvoedings-
kring

Opvoeden ro Alle ouders worden uitgenodigd voor 
de opvoedingskringen. Eens per 
maand komt deze kring samen. Elke 
bijeenkomst wordt er een hoofdstuk 
uit een boekje over opvoeding be-
sproken en wisselen ouders onderling 
ervaringen uit.



45

DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen

Leidinggevenden

Ambtsdragers Pastoraat

Toezicht

Vorming

Opvoeders

H
uidige situatie m

et knelpunten voor kinderen van 0-4 jaar
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GEWENSTE SITUATIE VOOR DE KINDEREN VAN 0-4 
JAAR EN HEN DIE OM HEN HEEN STAAN

BRAINSTORM KERNWOORD G
ew

enste situatie voor kinderen van 0-4 jaar.

PRIORITERING VAN KNELPUNTEN BRAINSTORM OPLOSSINGEN OPMERKINGEN REALISATIE EN PLANNING

1.

2.

3.
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DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen

Leidinggevenden

Ambtsdragers Pastoraat

Toezicht

Vorming

Opvoeders

H
uidige situatie m

et knelpunten voor kinderen van 4-12 jaar
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ATIE 4-12 JA
A

R



48

GEWENSTE SITUATIE VOOR DE KINDEREN VAN 4-12 
JAAR EN HEN DIE OM HEN HEEN STAAN

BRAINSTORM KERNWOORD G
ew

enste situatie voor kinderen van 4-12 jaar.

PRIORITERING VAN KNELPUNTEN BRAINSTORM OPLOSSINGEN OPMERKINGEN REALISATIE EN PLANNING

1.

2.

3.
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DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen

Leidinggevenden

Ambtsdragers Pastoraat

Toezicht

Vorming

Opvoeders

H
uidige situatie m

et knelpunten voor tieners van 12-16 jaar.
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GEWENSTE SITUATIE VOOR DE TIENERS VAN 12-16 
JAAR EN HEN DIE OM HEN HEEN STAAN

BRAINSTORM KERNWOORD G
ew

enste situatie voor tieners  van 12-16 jaar.

PRIORITERING VAN KNELPUNTEN BRAINSTORM OPLOSSINGEN OPMERKINGEN REALISATIE EN PLANNING

1.

2.

3.
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H
uidige situatie m

et knelpunten voor jongeren van 16-21 jaar.

DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen

Leidinggevenden

Ambtsdragers Pastoraat

Toezicht

Vorming

Opvoeders

H
U

ID
IG

E SITU
ATIE, K

N
ELPU

N
TEN
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ATIE JO
N
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GEWENSTE SITUATIE VOOR DE JONGEREN VAN 
16-21 JAAR EN HEN DIE OM HEN HEEN STAAN

BRAINSTORM KERNWOORD G
ew

enste situatie voor jongeren van 16-21 jaar.

Prioritering van knelpunten Brainstorm oplossingen Opmerkingen Realisatie en planning

1.

2.

3.
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H
uidige situatie m

et knelpunten voor jongvolw
assenen van 21-27 jaar.

DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen

Leidinggevenden

Ambtsdragers Pastoraat

Toezicht

Vorming

Opvoeders

H
U

ID
IG

E SITU
ATIE, K

N
ELPU

N
TEN

 EN
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GEWENSTE SITUATIE VOOR DE JONGVOLWASSENEN 
VAN 21-27 JAAR EN HEN DIE OM HEN HEEN STAAN

BRAINSTORM KERNWOORD G
ew

enste situatie voor jongvolw
assenen van 21-27 jaar.

PRIORITERING VAN KNELPUNTEN BRAINSTORM OPLOSSINGEN OPMERKINGEN REALISATIE EN PLANNING

1.

2.

3.
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10. AANDACHTSPUNTEN NAAR AANLEIDING VAN DE HUIDIGE SITUATIE

 a.  Zijn er voor alle doelgroepen contactmomenten of activiteiten die bij de kernwoorden dienen, beleven, 

bezinnen, zorgen en ontmoeten horen? Welk kernwoord ontbreekt bij welke doelgroep?

 b.  Komen alle kernwoorden in de gemeente aan bod middels contactmomenten of activiteiten? Indien niet, 

welke ontbreken?

 c.  Zijn er doelgroepen die een over aanbod aan contactmomenten krijgen of doelgroepen waar weinig aan-

bod voor is?

 d.  Is er voldoende diversiteit in het aanbod per doelgroep  

(bekijk daarbij de verschillende kernwoorden per doelgroep)?

11. VOORBEREIDING OP DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Verdeel als commissie de doelgroepen onder elkaar. Ieder commissielid kan als voorbereiding op de volgende 
bijeenkomst contact leggen met gemeenteleden om te informeren naar hun waardering van de bestaande 
contactmomenten en huidige activiteiten voor deze doelgroep. Probeer bij het benaderen van gemeenteleden een 
zo representatief mogelijk beeld te krijgen. Bijvoorbeeld wat betreft de contactmomenten voor kinderen van 4-12 
jaar, vragen jullie naar de ervaring van ouders die hun kinderen laten deelnemen aan het kinderwerk, ouders die hun 
kinderen niet laten deelnemen aan het kinderwerk, een leidinggevende in het kinderwerk en zo mogelijk een aantal 
kinderen zelf.

Elk commissielid omschrijft in hoofdlijnen de reacties die hij of zij vanuit de gemeente te horen krijgt. 
Neem deze reacties als voorbereiding mee naar de volgende bijeenkomst als commissie.
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DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Kinderen Zondagsschool Zondagsschool 
uur

Bezinnen Op het niveau van de kinderen wordt 
Bijbels onderwijs gegeven, waarbij de 
roosters van het LCJ de leidraad vor-
men. Er wordt rekening gehouden met 
het niveau van de individuele kinderen. 
De zondagsschool wordt gehouden na 
elke ochtenddienst, vanaf de zondag na 
de jeugdzondag tot Pinksteren. De kin-
deren betalen geen vaste contributie, er 
is wel vrijwillige bijdrage.

Vanwege de diversi-
teit in de doelgroep 
wat betreft leerniveau 
en leeftijd is het moei-
lijk om voor iedereen 
onderwijs op maat te 
bieden. Er ontstaat 
onrust bij een deel 
van de groep die het 
óf niet begrijpt, óf het 
te makkelijk vindt.

Landelijke actie Dienen In het jaar waarin het LCJ een landelij-
ke actie organiseert, regelt de leiding 
van de ZS enkele activiteiten waarmee 
de kinderen bij het doel betrokken 
worden, bijvoorbeeld door geld in te 
zamelen voor een bepaal doel.

De kinderen zijn 
enthousiast, maar 
leidinggevenden niet 
altijd. De organisatie 
die de actie met zich 
meebrengt wordt als 
niet prettig ervaren.

Kinderappel Ontmoeten Het kinderappel van het LCJ wordt be-
zocht, we verwachten dat er eenvoudig 
Bijbels appel is, gericht op de kinder-
harten. Daarnaast is er ruimte voor be-
leving van gezelligheid en ontmoeting 
met leeftijdgenoten uit de gemeente.

Geen knelpunten

Kerstfeest 
viering

Beleven Op 2e kerstdag is er een kerstviering 
waarin de kinderen een bijdrage leveren 
door iets op te zeggen, te zingen etc.

De viering loopt vaak 
uit, het is moeilijk 
een goede tijdsduur 
inschatting te maken.

Gemeentedag Ontmoeten Voor de kinderen is er tijdens de 
jaarlijkse gemeentedag een speciaal 
kinderprogramma.

De organisatie van het 
programma verloopt 
rommelig.

H
uidige situatie m

et knelpunten voor kinderen van 4-12 jaar
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Vul voor elke doelgroep de zesde kolom
 in van de doelgroep tabellen, nam

elijk de knelpunten voor deze doelgroep. 
Loop m

et elkaar de verschillende doelgroepen langs en probeer een zo com
pleet m

ogelijk overzicht te creëren. Een 
ingevulde tabel ziet er als volgt uit: 
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DOELGROEP  ACTIVITEIT OF CONTACTVORM  KERNWOORD  INHOUD EN VERWACHTING KNELPUNTEN

Leidinggevenden Zondagsschool Zondagsschool 
uur

Bezinnen De leidinggevenden maken gebruik 
van LCJ zondagsschoolmateriaal en 
vertellen een Bijbelse geschiedenis.

Er is een tekort aan 
leidinggevenden.

Vergaderingen Bezinnen De leidinggevenden vergaderen twee 
keer per seizoen (rond augustus en in 
januari)

Geen knelpunten

Ambtsdragers Pastoraat  Zorgen Tijdens de huisbezoeken besteden 
ambtsdragers specifieke aandacht aan 
de kinderen.

Niet alle ambtsdra-
gers hebben de gave 
om een goed kinder-
gesprek te voeren. 

Toezicht Zorgen Elk seizoen bezoekt een ouderling een 
bijeenkomst van de zondagsschool. 
De notulen van de vergaderingen van 
de leidinggevenden worden ook naar 
de kerkenraad verzonden

Geen knelpunten

Vorming Vormen Voor ZS-leidinggevenden organiseert 
de kerkenraad toerusting door het uit-
nodigen van sprekers, het regelen van 
een toerustingscursus of het attende-
ren van leidinggevenden op landelijke 
toerustingsdagen.

De toerusting schiet 
er vaak bij in. Het 
lukt niet om avonden 
te plannen waarop 
iedereen aanwezig 
kan zijn.

Opvoeders Opvoedings-
kring

Opvoeden ro Alle ouders worden uitgenodigd voor 
de opvoedingskringen. Eens per 
maand komt deze kring samen. Elke 
bijeenkomst wordt er een hoofdstuk 
uit een boekje over opvoeding be-
sproken en wisselen ouders onderling 
ervaringen uit.

Er komt maar een 
klein deel van de 
ouders.

H
uidige situatie m

et knelpunten voor kinderen van 4-12 jaar
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GEWENSTE SITUATIE VOOR DE KINDEREN VAN 4-12 
JAAR EN HEN DIE OM HEN HEEN STAAN

BRAINSTORM KERNWOORD

De kinderen zijn volwaardige gemeenteleden. We willen hen 
actief bij de gemeente betrekken met het doel dat zij wederom 
geboren worden en tot geloof komen. We willen hen een Bijbels 
Godsbeeld en mensbeeld meegeven en hen onderwijzen over 
het tijdelijke en het eeuwige leven.  We vinden het van groot 
belang dat leidinggevenden toegerust worden in het belangrij-
ke werk van organisatorisch en geestelijk leidinggeven aan de 
kinderen op de zondagsschool, zodat zij in staat zijn om Bijbels 
onderwijs op maat te bieden aan alle kinderen van de gemeen-
te. Het belangrijkste Bijbelse onderwijs ontvangen kinderen 
thuis. Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk 
ouders deelnemen aan toerustingsactiviteiten in het kader van 
opvoedingsondersteuning. Ook kinderen hebben binnen de 
gemeente veiligheid, liefdevolle zorg en persoonlijke aandacht 
nodig. Deze zorg en aandacht willen we bieden in gesprekjes 
met kinderen tijdens huisbezoeken, het verenigingsleven en 
ontmoetingsmomenten zoals een gemeentedag.

GEWENSTE SITUATIE: WAAR VERLANGEN WE NAAR?

In de visie is in het algemeen verwoord waar de gemeente naar verlangt. Bij de gewenste situatie gaan we dit grote 
doel per doelgroep als het ware ‘inkleuren’. De visie moet concreet en praktisch uitgewerkt worden.

1.  VISIE CONCRETISEREN

Lees de geformuleerde visie nog eens zorgvuldig met elkaar door. Wat betekent deze visie voor de inhoud van het 
kinderwerk? Maak onderscheid tussen de doelgroepen kinderen van  0-4 jaar en kinderen van 4-12 jaar. Werk dit ook 
uit voor de andere doelgroepen: tieners, jongeren en jongvolwassenen.

2.  GEWENSTE SITUATIE

Formuleer gezamenlijk een gewenste situatie voor kinderen van 0-4 jaar en voor kinderen van 4-12 jaar door de 
eerste kolom van de tweede tabel in te vullen. De vragen die te vinden zijn op pagina 23 kunnen daarbij helpen. Doe 
dit eveneens voor de doelgroepen: tieners, jongeren en jongvolwassenen. Een ingevulde tabel ziet er als volgt uit: 

3. VOORBEREIDING OP DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Vergelijk met elkaar de huidige situatie met de gewenste situatie. Ieder commissielid kan als voorbereiding op de 
volgende bijeenkomst brainstormen over mogelijke andere, minder of juist nieuwe contactvormen of activiteiten, met 
als doel om gedurende de beleidsperiode te werken aan de gewenste situatie. Denk bij deze brainstorm niet alleen aan 
activiteiten, maar mogelijk ook een andere organisatievorm, een procesmatige verbetering of afspraken rondom commu-
nicatie of vergaderingen. Verdeel de doelgroepen onderling, zodat over elke doelgroep door iemand nagedacht wordt.
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BRAINSTORMEN

1. INVENTARISATIE

Deel met elkaar wat als voorbereiding bedacht is. Vul de tweede kolom van de tweede tabel per doelgroep in en vul 
elkaar aan. Denk zo breed mogelijk en wees creatief. Als het brainstormen nieuwe contactmomenten of activiteiten 
oplevert, vul daarbij dan ook het bijbehorende kernwoord in. 

2. VERGELIJKEN

Bekijk de knelpunten en de resultaten van de brainstormsessie per doelgroep. Zijn de knelpunten op te lossen door 
ideeën die geopperd zijn tijdens het brainstormen? 

BELEID EN PLAN VAN AANPAK 

Werk het beleid van jullie gemeente aan de hand van het ingevulde format uit in proza. Voeg het geheel achter het 
tabblad ‘Beleid’. Voeg hier ook onderstaande (door jullie ingevulde) tabel aan toe. 

PLAN VAN AANPAK EN TAAKVERDELING 

TOELICHTING TABEL 
Wanneer:  in welke maand moet de taak uitgevoerd worden?
Wat:  wat is de inhoud van de taak?
Doel:  met welk doel moet deze taak uitgevoerd worden?
Wie:  wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak?
Tijdbewaker:   de tijdbewaker is verantwoordelijk voor de afgesproken planning. (Een tijdbewaker moet een persoon 

zijn met de kwaliteit om planmatig en gestructureerd de gestelde planning na te lopen en moet 
samen met de verantwoordelijke voor de uit te voeren taak controleren of deze taak is uitgevoerd. 
De tijdbewaker heeft geen eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van subtaken in de 
totaalplanning.)

Opmerking:  zijn er opmerkingen nodig die de taak verduidelijken?
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JAAR  WANNEER WAT  DOEL  WIE TIJDBEW. OPMERKING

september

oktober

november

december

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli



61

EVALUATIE EN HERORIËNTATIE

Een jeugdbeleid is geschreven voor meerdere jaren. En met de tijd verandert er ook weer veel. Daarom is het handig 
om de nieuwe ideeën uit het jeugdbeleid op te delen in jaarplannen. Het is verstandig om minimaal één keer per jaar 
met elkaar het jaarplan te evalueren.

1.  Houd het verenigingsseizoen als uitgangspunt om de start en afsluiting van een jaarplan te markeren. Plan zo 
spoedig mogelijk na de afsluiting van het verenigingsseizoen de evaluatie van het jaarplan. Begin tijdig aan de 
voorbereiding van deze vergadering, zodat het voorstel voor het nieuwe jaarplan ruim voor het nieuwe seizoen bij de 
kerkenraad ligt.

2.  Mogelijke vragen die beantwoord kunnen worden tijdens de evaluatie van een jaarplan zijn:
 a. Zijn de plannen daadwerkelijk uitgevoerd? Is het gelopen zoals verwacht, of juist niet? 
 b.  Is het verwachtte resultaat zichtbaar geworden? Heeft het opgeleverd wat van te voren was gehoopt 

en verwacht (voor zover dit meetbaar is)?
 c.  Hoe is de uitvoering van de taken organisatorisch verlopen? Hoe hebben alle betrokkenen 

de uitvoering ervaren? Voelt iedereen zich comfortabel bij de taken die bij zijn of haar 
verantwoordelijkheid horen in de uitvoering van het beleid?

3.  Maak met elkaar per jaar een kort verslagje van de jaarevaluatie, zodat na een beleidsperiode ook per jaar de 
evaluatie terug te vinden is voor andere betrokkenen in de kerkenraad, jeugdraad of gemeente. Deze evaluatie kan 
ook helpen bij het verder brainstormen voor een nieuwe beleidsperiode. 

4.  Halverwege het laatste beleidsjaar kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor het nieuwe beleidsplan. 
Het format van het huidige beleidsplan kan dan als basis dienen. De thema’s moeten opnieuw grondig doorlopen 
worden. Verder worden de huidige situatie en de knelpunten opnieuw vastgesteld en er kan opnieuw gebrainstormd 
worden .
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