
 
 

Bezoek aan St Jeugdwerk Zuidplas en in gesprek met Marije Dirksen 

 

5 februari 2014. Bezoek aan Marije Dirksen. 

 

Deze week bezoek ik Marije Dirksen.  Zij is al circa 11 jaar actief in het jeugdwerk van 

Nieuwerkerk en nu voor de hele Gemeente Zuidplas. In die periode is haar team 

gegroeid van 2 naar 8 personen. Sinds ca 4 jaar staat Het Blok er, een mooi compact 

gebouw dat intensief gebruikt wordt voor verschillende activiteiten.  

Thema’s van dit bezoek zijn opnieuw 1. Wat doet  jouw organisatie, wat verwacht je van 

de grote veranderingen in zorg en welzijn voor jouw organisatie en wat heb je daarin te 

bieden. 

 

Brains= activiteiten  voor de brede school. Na schooltijd zijn er voor een lage eigen 

bijdrage activiteiten voor kinderen en jongeren waarin zij zich verder ontplooien. Per 

jaar zo’n 3500 aanmeldingen. Dat is imposant. Ook op de website zag ik al de 

verscheidenheid van wat je bij het jeugdwerk allemaal kunt doen. 

 

Dan zijn er de Accommodaties, Het Blok in Nieuwerkerk, inloop in De JWF in 

Moordrecht, ook in Zevenhuizen en Oud verlaat zijn er activiteiten van het jeugdwerk 

Zuidplas voor de jeugd. 

 

Voorlichting voor jeugd  vind plaats vanuit het JIP en voor zorgvragen is er  het CJG 

jongeren inlooppunt.  Bij het jongerenwerk kunnen jongeren terecht met allerhande 

(hulp)vragen. Er is ook een digitaal jongeren loket JIZU, Jeugd in Zuidplas.  Goed voor 

jongeren. Voorlichting is bijvoorbeeld gegeven over Loverboys.  Landelijk zie je dat 

jonge meisjes zo ingepakt worden en daarna uiteindelijk in de prostitutie gelokt worden. 

Fijn dat er over gesproken wordt en dat men daar met elkaar op let. Ouders kunnen niet 

alles zien.  Samen sta je sterk. 

 

Dan zijn er ambulante jongeren werkers die op straat in de verschillende buurten te 

vinden zijn, sporten met buurtwerk, maar ook individueel jongeren aanspreken en 

helpen. Zij hebben vooral ook de contacten met de hulpverlening en de wijkagent.  

 



Met de laatste activiteiten komen we in de richting van de grote wijziging in het 

Jeugdzorgbeleid die naar de gemeente toekomt. 

Omdat er al zoveel ontstaan is en al goed overleg is kan die afstemming met Jeugdzorg 

eenvoudig tot stand komen. Het doel daarvan is dat ieder kind goed op kan groeien en 

tijdig de hulp, maar ook vooral inbedding in de sociale activiteiten van de gemeenschap 

heeft. Erbij horen, dat ook voelen en voldoende volwassenen en jongeren om zich heen 

heeft om zich veilig en gekend te weten. 

 

Hoe het met de teams zal gaan is nog wat in nevelen gehuld, maar binnen Jeugdwerk 

Zuidplas zijn aanhaakpunten genoeg.  

 

Sport  is een goede plek voor Jeugd om aan te haken. Sportverenigingen, 

zaalvoetbaltoernooien, skatepark battles, team sport, bewegen met clinics, sponsorloop.  

In Zuidplas is de sportparticipatie hoog. Er is een rijk sport verenigingsleven, ook is er  

veel cultuur en muziek.  Kortom voor jeugd is er veel te beleven.  In zo’n sportrijke 

omgeving kunnen veel jongeren goed gedijen ook als het in hun familie tijdelijk minder 

goed gaat. Een mooie plek voor Jeugdzorg om aan te haken. 

 


