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Jongerenwerk Beemster 2020 
Inhoudelijke verantwoording t.b.v. subsidievaststelling 2020 

Inleiding 

2020 was voor ons gevoel net begonnen toen half maart de coronacrisis in Nederland 

uitbrak. Op dat moment hadden we niet kunnen bedenken dat dit het hele jaar zou gaan 

duren. En wat een bijzonder jaar werd het... door alle maatregelen ging en moest alles 

anders dan anders. 

 

Het was even zoeken hoe we ons werk met jongeren in de Beemster moesten continueren. 

Maar na het uitbreken van het virus en het verwerken van de eerste shock zagen we al snel 

dat ons contact met jongeren in Beemster onverminderd doorging. Dat gold zeker voor het 

werk op straat en ook de individuele begeleiding kon snel weer worden opgepakt, onder 

andere door middel van (video)bellen en WhatsAppen en wat later ook door middel van 1 op 

1 gesprekken bij een jongere thuis, of in Beejee. 

 

Voor de jongereninloop en de andere activiteiten in Beejee was echter niet meteen duidelijk 

hoe we deze op een corona verantwoorde manier konden organiseren. Als eerste 

organiseerden we de Huiswerkclup voor een klein groepje jongeren.  

De ontmoetingsactiviteiten in Beejee, en met name de jongereninloop, hebben we daarna 

weer in gang te gezet met een aantal regels. Denk hierbij aan: maximaal 6 jongeren per 

bijeenkomst, vooraf aanmelden bij de jongerenwerkers, 1,5 meter afstand houden en 

regelmatig handen wassen en desinfecteren. 

 

Deze ontmoetingsactiviteiten zijn belangrijk voor de jongeren en daarnaast geven ze de 

jongerenwerkers aanknopingspunten om in contact te komen en te blijven. Er ontstaat 

vertrouwen, waardoor jongeren eventuele problemen sneller durven te bespreken met de 

jongerenwerkers. Ook kan het contact helpen bij het voorkomen van spanningen tussen 

jongeren die elkaar buiten ontmoeten en tussen jongeren en andere buurtbewoners. In 2020 

hebben we steeds gezocht naar oplossingen om activiteiten in Beejee op een corona 

verantwoorde manier mogelijk te maken. 

Jongerenwerk 

Al met al zagen we in 2020 dat het jongerenwerk in de Beemster tijdens corona ‘gewoon, 

maar dan anders’ doorging.  We kunnen dan ook zeggen dat ons werk is in 2020 conform de 

beschikking is uitgevoerd: “Door de inzet van jeugd- en jongerenwerk zijn jongeren in beeld, 

worden zij geholpen in individuele situaties en worden activiteiten georganiseerd voor en 

door jongeren. De activiteiten gebeuren in afstemming met ketenpartners o.a. in het JNO 

(Jongeren Netwerk Overleg).”  

 

In 2020 is door de jongerenwerkers met ongeveer 60 verschillende jongeren gewerkt tijdens 

de inloop, activiteiten, ambulant werk en individuele begeleiding. Niet meegeteld zijn de 



4 

jongeren waarmee incidenteel en informeel contact was tijdens het werk op straat (zie 

hieronder bij ‘Ambulant’). 

Met een aantal jongeren was de frequentie van het contact hoog. Voor ongeveer  20 

jongeren geldt dat er een paar keer in de week contact was. 

De jaarlijkse bezoeken aan de groepen 8 van de drie basisscholen door de wijkagent, 

schoolmaatschappelijk werker en jongerenwerkers, konden helaas vanwege corona niet 

doorgaan. 

 

Tijdens de inloop in Beejee waren er steeds twee jongerenwerkers aanwezig. Dit is nodig 

voor overzicht, veiligheid en individueel contact met de jongeren. Als er door de 

coronamaatregelen maar weinig jongeren aanwezig waren in Beejee, ging één van hen de 

straat op om contact te leggen met jongeren die elkaar buiten ontmoetten. Het jongerenwerk 

in Beemster wordt in de basis uitgevoerd door twee vaste jongerenwerkers. Het ambulante 

jongerenwerk en de individuele begeleiding in Beemster wordt, behalve door hen, ook door 

andere collega jongerenwerkers uitgevoerd. Wanneer nodig sprongen zij ook bij als tweede 

werker bij de inloop. 

Ambulant 

Door de coronacrisis kon Beejee minder open zijn dan we hadden gewild. Als gevolg 

daarvan gingen de jongerenwerkers meer de straat op en hielpen zij jongeren zich aan de 

regels te houden. Het hele jaar door was er zo contact met jongeren die elkaar buiten 

ontmoetten, de ene keer spontaan door ‘een rondje te maken’, de andere keer ‘gericht’ naar 

aanleiding van een signaal, of melding van een van de samenwerkingspartners of 

buurtbewoners. 

Individuele begeleiding 

Op diverse manieren kwamen jongerenwerkers in contact met jongeren die individuele 

begeleiding nodig hadden: in Beejee, op straat, of via verwijzing door een ketenpartner. Per 

situatie beoordeelden wij welke jongerenwerker van Clup de begeleiding het beste kon 

oppakken. In totaal zijn er in 2020 25 jongeren individueel begeleid. 

JNO 

Eén keer in de zes weken was er op woensdag Jongeren Netwerkoverleg (JNO). De 

deelnemers aan dit overleg waren: wijkagent, handhaving, MEE, dorpsmanager, gemeente 

Beemster, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Spirit, het jongerenloket/leerplicht, Brijder en 

de jongerenwerker. 

In het overleg werden signalen en vragen met elkaar gedeeld. Hierdoor kon er beter worden 

ingespeeld op de vragen van jongeren. Met deze werkwijze bleek het mogelijk betere, meer 

individueel gerichte begeleiding aan te bieden aan jongeren en indien nodig aan hun 

ouders/verzorgers. De netwerkpartners weten van elkaar wie wat doet, waardoor iedereen 

elkaar snel weet te vinden en er beter kan worden samengewerkt. Omdat, dankzij het JNO, 

de ketenpartners elkaar goed weten te vinden in het dagelijkse werk, worden er tijdens het 

overleg minder casussen ingebracht. Ook tijdens de corona uitbraak is het JNO gewoon 
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doorgegaan, Indien nodig vanwege de maatregelen hebben we online vergaderd, of, als de 

groep klein was, in Beejee.  

De lijnen met onze netwerkpartners zijn kort. Hierdoor kunnen wij  snel schakelen en tot 

actie of advies overgaan. Door onze samenwerking tijdens de coronaperiode is onze 

samenwerking met handhaving en politie nog beter geworden. Tijdens het ambulante werk 

hebben wij elkaar goed kunnen steunen en dit kwam mede door afspraken die wij maakten 

tijdens het JNO. In 2021 willen we dan ook doorgaan met het JNO.  

Beejee 

- Inloop 

Voor jongeren van 15 tot 23 jaar was er op woensdag en- vrijdagavond de mogelijkheid om 

elkaar in Beejee te ontmoeten. Zij konden daar zichzelf zijn, andere jongeren ontmoeten, 

tafeltennissen, gamen, internetten, muziek draaien, tv kijken en gezellig kletsen met andere 

jongeren, of met de jongerenwerkers. Helaas was er dit jaar, vanwege de 

coronamaatregelen, soms even helemaal geen inloop mogelijk. Maar over het algemeen 

hebben we, met aanpassingen, de BeeJee toch redelijk open kunnen houden..  

- Kookactiviteit 

De kookactiviteit is voor jongeren met een verstandelijke beperking. Zij hadden aangegeven 

meer sociale contacten te willen. De activiteit is opgezet in samenwerking met Breidablick, 

waar een aantal van de jongeren wonen en/of werken. Al sinds het begin van de 

coronacrisis, half maart 2020, kon deze activiteit helaas niet meer doorgaan. Om toch met 

deze kwetsbare groep in contact te blijven, spraken de jongerenwerkers een op een af met 

de jongeren uit deze groep. De jongerenwerkers praten online met ze bij, of gaan met ze 

wandelen. Als de maatregelen versoepelen zal de kookactiviteit weer starten. 

- HuiswerkClup 

In 2019 is in het contact met de basisscholen de behoefte uitgesproken dat sommige 

kinderen buiten schooltijd wat extra aandacht en hulp nodig hebben bij het doen van hun 

schoolwerk. Na de nodige voorbereiding door de jongerenwerkers en de scholen ging in 

januari 2020, meteen na de kerstvakantie, de HuiswerkClup in Jongerencentrum BeeJee 

van start. De HuiswerkClup is er voor iedereen die huiswerk meekrijgt van school. Hier 

kunnen kinderen alleen, of met een groepje, huiswerk maken. Er zijn begeleiders aanwezig 

aan wie zij vragen kunnen stellen. Ook helpen de begeleiders bij het plannen van huiswerk 

en het voorbereiden van toetsen. Eén jongerenwerker is vast aanwezig bij deze activiteit. Na 

het stilleggen van alle activiteiten door het uitbreken van de coronacrisis, was de 

Huiswerkclup de eerste activiteit die na verloop van tijd weer kon beginnen. Dit komt vooral 

doordat er in kleine groepjes wordt gewerkt en door de leeftijd van de kinderen.   

- Lunch voor 50+ 

WonenPlus maakt gebruik van het pand voor een lunch met 50-plussers. Deze activiteit 

wordt gerund door een medewerkster van WelzijnWonenPlus. In 2020 is deze activiteit niet 

doorgegaan. Wanneer de coronamaatregelen versoepelen zal deze activiteit weer starten. 
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- Naschoolse opvang 

De naschoolse opvang gebruikt Beejee als uitvalsbasis tijdens het spelen met kinderen in de 

speeltuin. Op deze manier kunnen zij gebruik maken van het toilet, binnen wat drinken, of 

even bijpraten terwijl andere kinderen buiten spelen. Op deze manier maken ook de jonge 

kinderen al kennis  met Beejee.  

Gebruik en onderhoud Beejee 

Inmiddels wordt Beejee door meer groepen/mensen dan alleen jongeren gebruikt. Of is er 

de wens het gebouw te gebruiken. Zo werden de jongerenwerkers benaderd door een 

alleenstaande moeder die een plek zocht voor haar zoon, waar hij met zijn begeleiders kon 

leren spelen en omgaan met een nieuwe setting. Wij konden hieraan gehoor geven en in 

2020 hebben zij gebruik kunnen maken van de bovenverdieping van BeeJee. Maar  ook de 

voedselbank ziet kansen: In april 2021 komt er in Beejee een afhaalpunt voor 

voedselpakketten, voor mensen voor wie Purmerend te ver weg is. 

Verder wordt Beejee gebruikt voor muziekles vanuit de basisschool en heeft basisschool De 

Blauwe Morgenster de sleutels, om gebruik te kunnen maken van het toilet bij leerling-

pauzes in de speeltuin. Al dit extra gebruik betekent extra onderhoud. Met name vraagt het 

om meer schoonmaak van de toiletten en de algemene ruimte, ten behoeve van een goede 

hygiëne. 

 

De gemeente zorgt voor het eigenaarsonderhoud, zoals schilderen van de buitenkant en het 

onderhoud van de installaties. Ten aanzien van het binnengedeelte gebeurt er echter de 

laatste jaren weinig. Jongeren hebben weliswaar in 2019 samen met de jongerenwerkers de 

ontmoetingsruimte geschilderd, maar er is meer nodig. Het gaat dan vooral om het 

aanschaffen van spullen, zodat de inrichting past bij het gebruik. Met name voor jongeren, 

waar het gebouw in eerste voor bestemd is, is in Beejee te weinig te doen. Een playstation 

waar je slechts met z’n 2en op kan, een tafeltennistafel die een poot mist. Jongeren komen 

vooral omdat ze bij de Beejee een dak boven hun hoofd hebben. Een voorbeeld voor Beejee 

zijn de Comic met zijn muziekstudio, en het oude en nieuwe Columbuzz. Op het 

wensenlijstje van Beejee staan onder andere een tafeltennistafel, een poolbiljart, faciliteiten 

om te gamen, het voor kookactiviteiten opknappen, of aanpassen van de keuken, zodat 

deze ook veilig is als er kleinere kinderen binnen zijn. 

Omdat de subsidie bijna geheel nodig is voor de inzet van onze uren, is er te weinig 

beschikbaar om dit soort zaken degelijk aan te pakken. Ook ontbreekt ons de tijd om de 

vragen en initiatieven die zich aandienen te faciliteren. 

Een en ander is met wethouder Jos Dings besproken en samen zullen wij verder 

onderzoeken wat er mogelijk is en op welke manier het eventueel gefinancierd kan worden.  

Weer verliefd op Beejee 

Om te kijken wat er mogelijk is qua verbouwing, aanpassing van BeeJee is er contact 

gezocht met De Waterlandse Uitdaging. De Waterlandse Uitdaging is een soort spin in het 

web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale 

bedrijfsleven. De Beursvloer, die zij ieder jaar organiseerden, kon dit jaar vanwege corona 

niet doorgaan. In plaats daarvan werd er een digitale beursvloer gehouden van 19 oktober 

t/m 19 november 2020: de Matchmaand. 
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Clup tijdens de Matchmaand een vraag ingediend met als titel: ‘Weer verliefd op Beejee’. 

Onze vraag: “Is er een projectontwikkelaar en/of aannemer is die met ons mee wil denken 

over het renoveren/ opknappen van jongerencentrum BeeJee in de Beemster. Het pand is 

verouderd en hoog nodig toe aan een opknapbeurt. Omdat we zelf niet weten hoe we dat 

het beste kunnen aanpakken, hopen we dat er iemand is die met ons mee wil denken.” Wat 

waren we blij om te horen dat er een match is gesloten. EWP Ingenieurs uit Purmerend gaat 

met ons meedenken over hoe we weer verliefd kunnen worden op BeeJee. In verband met 

de coronamaatregelen is de afspraak die we hadden gemaakt, uitgesteld. We zijn benieuwd 

hoe dit traject verder gaat en zullen eventuele ingrijpende verbouwingskosten meenemen in 

de subsidieaanvraag van 2022.  

Financieel 

Financieel is dekking vanuit de verleende subsidie problematisch. De verleende subsidie is 

structureel lager dan aangevraagd en wordt structureel niet geïndexeerd. In het kader van 

de subsidieaanvraag 2022, gericht aan de nieuwe gemeente Purmerend incl. Beemster, 

komt dit onderwerp wederom ter sprake. 

 

In 2020 is in totaal 1065,50 uur gewerkt, 25,5 uur meer dan de 1040 uur (52 weken x 20 uur 

per week)  volgens de beschikking. Deze extra uren zijn ingezet op andere dan 

jongerenwerk vragen; o.a. sociaal raadslieden, buurtbemiddeling, een buurtonderzoek en 

vragen van Beemsterlingen om Beejee te gebruiken, o.a. voor een activiteit voor 

basisschoolkinderen. Dit komt doordat bewoners ons, dankzij onze aanwezigheid in 

Beemster, steeds beter weten te vinden. Ook merken wij dat ketenpartners, waar we in 

Purmerend mee samenwerken, naar ons verwijzen, omdat ze dat zo gewend zijn. Deze 

vragen pakken wij in overleg met de dorpsmanager al dan niet op binnen de beschikbare 

tijd. 
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