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Samenstelling februari 2016 

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of 

op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Appreciated Consultancy.  

 

Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed, Appreciated Consultancy kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. 
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Samenvatting 

Dit onderzoeksrapport vormt het resultaat van een eerste verkenning naar de kwaliteit1, de 

positionering1 en de eventuele afhankelijkheidsrelatie1 tussen de Gemeente Pijnacker-

Nootdorp, het Jeugd- en Jongerenwerk, Team4Talent en diverse lokale organisaties, te 

weten scholen, sportverenigingen, welzijnsorganisaties en overige organisaties. 

 

Het onderwerp Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent maakt bij veel partijen diverse 

reacties los. Eerlijk Alternatief onderkent dat en heeft middels dit onderzoek meer inzicht 

willen geven in de kwaliteit, de kosten en de (maatschappelijke) baten ten aanzien van de 

inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent.  

 

De conclusie is dat de Gemeente, in tegenstelling tot haar doelstellingen uit het 

“Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017”, geen adequate aan- of 

bijsturingsmiddelen heeft om Jeugd- en Jongerenwerk en/of Team4Talent aan te spreken op 

de kwaliteit van hun dienstverlening en de te bereiken doelstellingen in de vorm van 

prestaties of (maatschappelijk) resultaat. Het is daardoor onduidelijk welke 

(maatschappelijke) toegevoegde waarde Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent 

daadwerkelijk leveren. 

 

Kwaliteit 

De kwaliteit van de dienstverlening van het Jeugd- en Jongerenwerk wordt goed tot 

voldoende gekwalificeerd. De kwaliteit van de dienstverlening van Team4Talent wordt echter 

door 45% van de respondenten als matig tot slecht gekwalificeerd.  

 

Bovendien moet opgemerkt worden dat de inzet van Team4Talent zich vooral concentreert 

op scholen en sportverenigingen. Daarnaast wordt meerdere keren opgemerkt dat de 

activiteiten van Team4Talent zeer lage deelnemersaantallen trekken, zich vooral richt op 

sportactiviteiten voor scholen en sportverenigingen en dat betwijfeld wordt of Team4Talent 

daarmee, in de breedte van de maatschappelijke context, alle organisaties binnen Pijnacker-

Nootdorp voldoende bedient.   

 

  

                                                           
1 De begrippen “kwaliteit”, “positionering” en “afhankelijkheidsrelatie” worden in hoofdstuk 1 nader toegelicht. 
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Positionering 

Subsidiebedragen worden volgens de Gemeente gekoppeld aan het leveren van prestaties.   

Voor 64% van de organisaties worden echter geen duidelijke samenwerkingsdoelen 

geformuleerd. Daar waar wel sprake is van een samenwerkingsformulering, wordt deze als 

ondermaats gekwalificeerd.  

 

Tenslotte lijkt het erop dat er alleen met scholen en sportverenigingen afspraken worden 

gemaakt (meer dan 50% van deze partijen vindt de formulering onduidelijk en niet smart2) en 

dat er met de overige organisaties geen afspraken worden vastgelegd. Positief is dat 

Team4Talent wel jaarplannen opstelt, maar deze zijn vooral gericht op een 

activiteitenplanning en niet in de vorm van een prestatiecontract. 

 

Afhankelijkheidsrelatie 

Een verband tussen de hoogte van subsidies en de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en 

Team4Talent is niet aangetoond. Wel is duidelijk dat scholen, welzijns- en overige 

organisaties (gedeeltelijk) gebonden zijn aan de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en het 

ontvangen van subsidies. De sportverenigingen voelen zich totaal ongebonden en werken 

feitelijk alleen met Team4Talent samen.  

 

Aan de geënquêteerden is ook gevraagd welke alternatieven en innovatieve oplossingen zij 

denken te hebben ten opzichte van de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent. 

Opvallend is dat er geen duidelijke alternatieven genoemd worden. Ook op de vraag “indien 

men over een vrij beschikbaar budget zou beschikken en hoe men dit zou besteden” is de 

terugkoppeling te summier om een duidelijke uitspraak te doen.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er goede kaders ontbreken, waarmee alle betrokken 

partijen op een constructieve wijze met elkaar kunnen communiceren over hetgeen men van 

elkaar kan en mag verwachten. De maatschappelijke bijdrage van de inzet van Jeugd- en 

Jongerenwerk en Team4Talent is daarmee lastig te bepalen.  

 

Met behulp van de uitgangspunten uit het “Subsidiebeleidskader Maatschappelijke 

Voorzieningen 2014-2017” kan de Gemeente haar rol als regiehouder hierin herpakken.  

Wij realiseren ons dat de maatschappelijke bijdrage van de inzet van Jeugd- en 

Jongerenwerk en Team4Talent lastig te berekenen valt.  

                                                           
2 smart = specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden 
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Wel zijn er de afgelopen jaren door diverse Nederlandse gemeenten (bijvoorbeeld 

Rotterdam3 en Vlaardingen4) onderzoeken naar dit onderwerp gedaan. De rode draad in 

deze onderzoeken is het opstellen van een kwaliteitsstandaard, inclusief duidelijke 

(maatschappelijke) doelstellingen. 

 

De belangrijkste aanbeveling aan de Gemeente is om – met als uitgangspunt de 

doelstellingen uit het Subsidiebeleidskader - samen met de betrokken partijen een  

kwaliteitsstandaard, inclusief duidelijke (maatschappelijke) doelstellingen vast te stellen.  

Dit kan dan periodiek beoordeeld en verantwoord worden. Daarnaast is uit de jaarrekeningen 

en begrotingen van de Gemeente onduidelijk of niet te traceren welke subsidies en bedragen 

aan de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent besteed worden. Meer 

transparantie op dit onderwerp is gewenst.  

 

Voor wat betreft de inzet van Team4talent mag een duidelijker prestatieprofiel verwacht 

worden. Haar maatschappelijke bijdrage zal meer gericht moeten zijn op a) de breedte van 

alle organisaties, b) meer deelnemers per evenement en c) prestatiecontracten gericht op 

(maatschappelijk) rendement in plaats van alleen een activiteitenplanning. Daarnaast zal de 

Gemeente zich meer moeten inspannen de inwoners en lokale initiatieven van Pijnacker-

Nootdorp te betrekken bij het Jeugd- en Jongerenwerk. Maar ook vanuit de diverse 

organisaties zelf mag men meer initiatief en innovativiteit verwachten.  

De Gemeente kan hierin een regisserende rol pakken.  

   

                                                           
3 Bron: http://www.jeugdzorg.nl/nl/Kwaliteitskader-Keurmerk-Jongerenwerk-Rotterdam.pdf 
4 Bron: http://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/Rapport%20De%20raad%20in%20positie%20Vlaardingen.pdf 
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Hoofdstuk 1 

 

Inleiding  

 

Waarom dit onderzoek?  

Vanuit de samenleving in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt Eerlijk Alternatief signalen 

dat er bij de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent sprake zou zijn van een 

afhankelijkheidsrelatie met de Gemeente.  

 

Bovendien is Eerlijk Alternatief van mening dat het Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent 

haar effectiviteit onvoldoende aantoonbaar kan maken. Daarnaast heeft zij een kritische 

houding ten aanzien van de kosten en de (maatschappelijke) baten, welke de inzet van 

Jeugd- en Jongerenwerk en ook Team4Talent verantwoord maakt.  

 

Voor een eerste inzicht in de “kwaliteit”, de “positionering” en de eventuele 

“afhankelijkheidsrelatie” tussen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Jeugd- en 

Jongerenwerk, Team4Talent en diverse lokale organisaties, laat Eerlijk Alternatief   

een objectief onderzoek uitvoeren. De begrippen “kwaliteit”, “positionering” en 

“afhankelijkheidsrelatie” worden hieronder nader toegelicht.  

 

Kwaliteit  

Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent zijn maatschappelijk netwerkorganisaties, 

gebaseerd op samenwerkingsverbanden met andere partijen in de lokale samenleving.  

 

In dit onderzoek wordt de “kwaliteit” van die samenwerkingsverbanden inzichtelijk gemaakt 

door middel van het verkrijgen van inzicht op de inhoudelijke kwaliteitservaringen van de 

lokale organisaties en hun samenwerking met Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent.  

 

Hierbij hanteren we een waarderingsscore - met een schaalverdeling van goed, voldoende, 

matig of slecht - en de mogelijkheid tot het geven van opmerkingen over diezelfde 

kwaliteitservaringen.  

 



Onderzoeksrapport Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent 

 

- 8 - 
 

Positionering5 

Het criterium “positionering” maakt inzichtelijk in hoeverre de verwachtingen tussen de 

Gemeente, Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent en de lokale organisaties op basis van 

vooraf gestelde doelen en verwachte resultaten gerealiseerd worden.  

 

In het “Subsidiebeleidskader Maatschappelijke voorzieningen 2014-2017”1 heeft de 

Gemeente bepaald dat er wordt gewerkt met een subsidieplafond voor het maatschappelijk 

netwerk. De inzet is om met minder geld meer resultaat te bereiken. Dit moet worden bereikt 

door adequate sturing. De Gemeente verbindt daar de voorwaarde aan dat de inzet van 

gemeenschappelijke middelen leidt tot vooraf vastgestelde doelen en resultaten.  

 

Afhankelijkheidsrelatie  

Onder een “afhankelijkheidsrelatie” verstaan we in dit onderzoek een relatie waarin lokale 

organisaties gebonden zijn aan de inzet van het Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent, 

om daarmee de van de Gemeente te ontvangen subsidies te kunnen ontvangen of 

continueren. 

 

Onderzoeksmethode  

Voor het onderzoek is gekozen voor een semi-gestructureerde enquête.  

Een semi gestructureerde enquête zorgt er voor dat de resultaten zowel cijfermatige 

gegevens als gegevens met een meer kwalitatief karakter bevatten. Hierdoor kan meer 

inhoudelijke informatie beschikbaar komen over de begrippen “kwaliteit”, “positionering”  

en “afhankelijkheidsrelaties”.  

 

Daarnaast is de enquête op basis van anonimiteit per email verzonden. Hierdoor blijft de 

identiteit van responsgever onbekend, waardoor de objectiviteit van dit onderzoek verhoogd 

wordt.  

 

Opzet mailing   

In overleg met Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp is een mailinglijst samengesteld. Dit zorgt 

voor een afbakening van de totale onderzoeksgroep. Voor dit onderzoek is daarom slechts 

een beperkte groep van lokale organisaties geënquêteerd. Er heeft geen vergelijkend 

onderzoek plaatsgevonden. Door deze specifieke context kan de externe geldigheid mogelijk 

beperkt en niet generaliseerbaar zijn.  

 

                                                           
5 Bron: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/subsidie-maatschappelijke-voorzieningen.htm  
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017 vastgesteld. 
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Voor de deelname aan de enquête is op 9 december 2015 een uitnodigingsmail verzonden 

(zie bijlage 1). De responstermijn is 15 januari 2016 afgesloten. De totale respons op de 

enquête is in de eerste week na verzending van de uitnodigingsmail binnengekomen. 

 

In bijlage 2 is een kopie van de volledige enquête gekoppeld. Bovendien wordt in die bijlage 

inzichtelijk gemaakt welke vragen gekoppeld zijn aan de begrippen “kwaliteit”, “positionering” 

en “afhankelijkheidsrelatie”.   

 

Onderverdeling geënquêteerden 

Vooraf is door de opdrachtgever een onderverdeling gemaakt in vijf typen organisaties: 

 

 Scholen   

 Sportverenigingen 

 Welzijnsorganisatie  

 Overige organisaties (bijvoorbeeld 12” Race, Oranjevereniging Pijnacker) 

 

De onderzoeksresultaten zijn - daar waar mogelijk - uitgesplitst naar één van de genoemde 

organisatietypen. 
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Hoofdstuk 2 

 

Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk over de onderzoeksresultaten is een uitsplitsing gemaakt naar de diverse 

aspecten van het onderzoek, te weten: a) een nadere analyse van de respons en de 

uitsplitsing naar de diverse organisatietypen en b) een uitsplitsing en analyse in de diverse 

begrippen (“kwaliteit”, “positionering” en “afhankelijkheidsrelatie”) en de suggesties welke de 

respondenten aangedragen hebben.  

 

Nadere analyse van de respons en de uitsplitsing naar de diverse organisatietypen 

Vraag 1) Welk type (maatschappelijke) organisatie vertegenwoordigt u? 

Aan de hand van de door Eerlijk Alternatief opgestelde mailinglijst is op 9 december 2015 

een uitnodigingsmail met een link naar de enquête verzonden. Er zijn in totaal 42 enquêtes 

gemaild, waarvan 11 organisaties (26% van alle geënquêteerden) de enquête hebben 

ingevuld. De 11 organisaties hebben allemaal in de eerste week na verzending van de 

enquête gereageerd. De responstermijn is op 15 januari 2016 afgesloten. 

 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal respondenten per geënquêteerde 

organisatietype in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.  

Tabel 1 overzicht aantal geënquêteerden naar organisatietype 

Organisatietype   Respons (%)* 

Scholen  20 3 (15%) 

Sportverenigingen  13 4 (30%) 

Welzijnsorganisaties  4 1 (25%) 

Overige organisaties 5 4 (80%) 

Totaal 42  

   

* responspercentage is het aantal reacties per organisatietype t.o.v. het aantal geënquêteerden per organisatietype 

 

Tevens hebben we aan de hand van de website www.pijnacker-nootdorp.incijfers.nl6 

in tabel 2 een overzicht gemaakt van het totaal aantal geregistreerde organisaties  

per organisatietype. De aantallen voor de organisatietypen “scholen” en “sportverenigingen” 

hebben we kunnen herleiden. Voor de organisatietypen “welzijnsorganisatie” en “overige 

organisaties” hebben we deze informatie niet kunnen herleiden.  

 

  

                                                           
6 Bron: www.pijnacker-nootdorp.incijfers.nl. Geraadpleegd januari 2016.  

 

http://www.pijnacker-nootdorp.incijfers.nl/
http://www.pijnacker-nootdorp.incijfers.nl/
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Tabel 2 overzicht respons versus het aantal geregistreerde organisaties per organisatietype 

Organisatietype   Respons (%)* www.pijnacker-nootdorp.incijfers.nl 

Scholen  20 3 (15%) 18 basis- en 1 voortgezet onderwijsinstelling  

Sportverenigingen  13 4 (30%) 30 sportorganisaties geregistreerd (in 2015) 

Welzijnsorganisaties  4 1 (25%)  

Overige organisaties 5 4 (80%)  

Totaal 42 11 131 

    

* responspercentage is het aantal reacties per organisatietype t.o.v. het aantal geënquêteerden per organisatietype 

 

Op basis van de respons op de enquêtes, in combinatie met het totaal aantal geregistreerde 

organisaties per organisatietype, kunnen we de volgende zaken opmaken: 

 

 Het organisatietype “scholen” is op basis van het aantal registraties volledig 

geënquêteerd, maar kent een lage respons (15%, 3 van de 20 geënquêteerde scholen)  

 Van de “sportverenigingen” zijn de 13 grootste sportverenigingen van de Gemeente 

Pijnacker-Nootdorp geënquêteerd. Het betreft onder meer voetbal-, tennis- en hockey 

verenigingen en bijvoorbeeld De Viergang. De overige geregistreerde sportverenigingen 

betreft bijvoorbeeld schaak- of bridgeverenigingen en dergelijke, waarbij de inzet van 

Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent niet of slechts zeer beperkt van toepassing is. 

De geënquêteerde “sportverenigingen” worden daarom relevant geacht voor de 

betrouwbaarheid in dit onderzoek.  

 Voor de geënquêteerde “welzijnsorganisaties” en “overige organisaties” geldt ook dat 

deze relevant geacht worden voor de betrouwbaarheid in dit onderzoek.  

 Aan de hand van de hierboven genoemde argumenten is sprake van een redelijk 

evenwichtige spreiding in organisatietypen en opinies van de diverse respondenten.  

  

http://www.pijnacker-nootdorp.incijfers.nl/
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2.1 Kwaliteit 

Kwaliteit Jeugd- en Jongerenwerk 

Om inzicht te krijgen in de kwaliteitservaringen van lokale organisaties met de inzet van 

Jeugd- en Jongerenwerk wordt eerst onderzocht of men gebruik maakt van Jeugd- en 

Jongerenwerk (vraag 2 en tabel 3). Aanvullend worden de gebruikerservaringen (vraag 3 en 

grafiek 1) verzameld en bestaat de mogelijkheid voor een organisatie om de 

kwaliteitservaring nader toe te lichten (tabel 4). 

 

Vraag 2) Maakt u gebruik van de diensten van Jeugd- en Jongerenwerk? 

 

Tabel 3 overzicht gebruikers van de diensten van Jeugd- en Jongerenwerk naar organisatietype 

 Ja Nee  

Scholen 2 1 

Sportverenigingen -- 4 

Welzijnsorganisaties  1 -- 

Overige organisaties 1 2 

Totaal (11) 4 7 

   

 

Van de respondenten maken slechts vier organisaties (10% van alle geënquêteerden) 

gebruik van de diensten van Jeugd- en Jongerenwerk. Bij de nadere analyse over de 

kwaliteit van het Jeugd- en Jongerenwerk dient u met die beperkte respons rekening te 

houden. 

 

Vraag 3) Als u gebruik maakt van Jeugd- en Jongerenwerk, hoe ervaart u dan de kwaliteit 

van de diensten? 

 

Grafiek 1 kwaliteitservaringen met Jeugd- en Jongerenwerk 

 

 

  

De conclusie over de kwaliteit van de diensten van 

Jeugd en Jongerenwerk wordt door 50% als “goed” 

en door 50% als “voldoende” gekwalificeerd. Dit is 

een positief signaal. 
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Opmerkingen over de kwaliteit van Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Tabel 4 opmerkingen over de kwaliteit van Jeugd- en Jongerenwerk 

Positief  Negatief 

 Deskundig    Onduidelijke samenwerking met scholen 

 Betrokken   Kosten per deelnemer worden als “hoog” ervaren 

 

Met betrekking tot de samenwerking met de scholen is onduidelijk welke toegevoegde 

waarde Jeugd- en Jongerenwerk levert. Daarnaast worden de kosten per deelnemer voor de 

inzet van Jeugd- en Jongerenwerk door één van de respondenten als “hoog” ervaren. 

 

Kwaliteit Team4Talent 

Om inzicht te krijgen in de kwaliteitservaringen van lokale organisaties met de inzet van 

Team4Talent wordt eerst onderzocht of men gebruik maakt van Team4Talent (vraag 4 en 

tabel 5). Aanvullend worden de gebruikerservaringen (vraag 5 en grafiek 2) verzameld en 

bestaat de mogelijkheid voor een organisatie om de kwaliteitservaring nader toe te lichten 

(tabel 6). 

 

Vraag 4) Maakt u gebruik van de diensten van Team4Talent? 

 

Tabel 5: overzicht gebruikers van de diensten van Team4Talent naar organisatietype 

 Ja Nee  

Scholen 3 -- 

Sportverenigingen 4 -- 

Welzijnsorganisaties  1 -- 

Overige organisaties 1 2 

Totaal (11) 9 2 

   

 

Van de geënquêteerden maken negen organisaties (81%) gebruik van de diensten van 

Team4Talent. Het is duidelijk dat die inzet door meerdere organisatietypen benut wordt. Wat 

opvalt is de concentratie ten aanzien van de scholen en sportverenigingen. Nader onderzoek 

zal moeten uitwijzen of de diensten van Team4Talent voldoende de breedte van alle 

maatschappelijke organisaties in de Gemeente ten goede komen.   
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Vraag 5) Als u gebruik maakt van Team4Talent, hoe ervaart u dan de kwaliteit van de 

diensten? 

 

Grafiek 2 ervaringen kwaliteit dienstverlening Team4Talent 

 

 

We hebben deze data nader bestudeerd en concluderen dat de kwalificaties evenwichtig 

verspreid zijn over de diverse organisaties. Dus ook voor wat betreft de “scholen” en 

“sportverenigingen” wordt de dienstverlening door 45% als “matig” tot “slecht” gekwalificeerd. 

Dit is een zorgwekkend signaal, aangezien daarmee het maatschappelijk rendement 

mogelijk zeer beperkt is en verdient het zeker om nader onderzocht te worden.  

 

Opmerkingen over de kwaliteit van Team4Talent 

 

Tabel 6 opmerkingen over de kwaliteit van Team4Talent 

Positief  Negatief 

 Team4Talent is een aanvulling op de beschikbare 

vrijwilligers 

  Dringen zich op om samen te werken 

 Kosten per deelnemer worden als “hoog” ervaren 

 Klantgericht   Niet nakomen afspraken  

   

 

In combinatie met de kwaliteitservaringen met Team4Talent kunnen de bovengenoemde 

negatieve aspecten opvallend genoemd worden. Wat wederom opvalt is het genoemde 

“hoge” kostenaspect.  

 

  

De kwaliteit van Team4Talent wordt door 55% als “goed” tot 

“voldoende” en door 45% als “matig” tot “slecht” gekwalificeerd.  
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2.2 Positionering  

In het “Subsidiebeleidskader Maatschappelijke voorzieningen 2014-2017” heeft de 

Gemeente bepaald dat er wordt gewerkt met een subsidieplafond voor het maatschappelijk 

netwerk. De inzet is om met minder geld meer resultaat te bereiken. Dit moet worden bereikt 

door adequate sturing.  

 

Er is met betrekking tot de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent sprake van 

een budgetsubsidie. Hierin wordt onder andere het subsidiebedrag gekoppeld aan te leveren 

prestaties (in casu de eerder genoemde “vooraf vastgestelde doelen en resultaten”).  

 

Daarom is onderzocht of de doelen voor de samenwerking van lokale organisaties met 

Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent door de Gemeente duidelijk en smart7 worden 

geformuleerd.  

 

Vraag 6) De doelen voor de samenwerking met Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent 

worden door de Gemeente duidelijk of smart geformuleerd? 

 

Grafiek 3 overzicht van formulering samenwerkingsdoelen tussen Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent en de Gemeente 

 

 

Uit bovenstaande grafiek is op te maken dat een meerderheid van de organisaties vanuit de 

Gemeente geen duidelijke samenwerkingsdoelen krijgt aangereikt.   

 

In tabel 7 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de diverse organisatietypen de 

formulering van de doelen op basis van duidelijkheid, en de mate waarin deze doelen smart 

zijn geformuleerd, worden ervaren.  

 

Tabel 7 onderverdeling doelenformulering (on)duidelijkheid en (niet) smart naar organisatietype 

Organisatie Duidelijk & smart (%)*  Onduidelijk & niet smart (%)* 

Scholen  1  (33%)  2  (67%) 

Sportverenigingen  2  (50%)  2  (50%) 

Welzijnsorganisaties 1 (100%)  -- 

Overige organisatie --  3 (100%) 

    

*  percentage ten opzichte van het totaal van een organisatietype 

                                                           
7 smart = specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden 
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Ook hier zien we dat de kwalificaties evenwichtig verspreid zijn over de diverse organisaties. 

Maar relatief gezien wordt door een meerderheid de formulering van de doelstellingen 

ondermaats gekwalificeerd. Het lijkt erop dat de Gemeente haar focus hierin enigszins op de 

“scholen” en “sportverenigingen” richt, maar dat de “welzijns- en overige organisaties” geen 

duidelijke afspraken met de Gemeente hebben lopen. Het wordt hierdoor lastig elkaar aan te 

spreken op subsidies, budgetten of resultaten.  

 

Vraag 7) Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent vertaalt haar inzet naar onze organisatie 

in concrete jaarplannen en activiteiten? 

 

In vraag 7 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent 

haar inzet vertaalt in concrete jaarplannen en activiteiten. Er is geen verder onderzoek 

gedaan naar (tussentijdse) rapportages die de voortgang van eventuele jaarplannen en 

activiteiten kunnen monitoren. Ook is inzichtelijk gemaakt welke organisatietypen wel of niet 

met concrete jaarplannen en activiteiten werken (tabel 8). 

 

Grafiek 4 concrete jaarplannen en activiteiten Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent  

 

 

Een meerderheid van de organisaties zegt met een jaarplan vanuit Jeugd- en Jongerenwerk 

of Team4Talent te werken.  
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Tabel 8 onderverdeling wel/geen jaarplan naar organisatietype 

Organisatie Jaarplan (%)*  Geen jaarplan (%)* 

Scholen  2  (67%)  1  (33%) 

Sportverenigingen  3  (75%)  1  (25%) 

Welzijnsorganisaties 1 (100%)  -- 

Overige organisatie --  3 (100%) 

    

*  percentage ten opzichte van het totaal van een organisatietype 

 

Uit de data analyse is gebleken dat alleen Team4Talent duidelijke jaarafspraken met de 

diverse organisaties maakt. Overigens blijkt ook dat dit vooral gericht is op een activiteiten 

planning en niet op een maximalisering van het budget, gecombineerd met een effectieve 

afstemming van de lasten en (maatschappelijke) baten welke de inzet van Team4Talent kan 

opleveren.  

 

2.3 Afhankelijkheidsrelatie 

Zoals in de inleiding beschreven, onderzoeken we in dit rapport ook of er bij de inzet van 

Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent als samenwerkingsparter, sprake is van een 

afhankelijkheidsrelatie met de Gemeente (vraag 8). Bovendien is het interessant om te 

weten welke alternatieven qua samenwerkingspartners er mogelijk nog zijn (vraag 9).  

 

Vraag 8) In welke mate bent u vrij in de keuze van een samenwerkingspartner op het gebied 

van Jeugd- en Jongerenwerk? 

 

Grafiek 5 overzicht keuzevrijheid samenwerkingspartner 

 

  

  

 

  

  Geheel vrije keuze 6 organisaties (55%) 

  Gedeeltelijk vrije keuze 2 organisaties (18%) 

  Geen vrije keuze 3 organisaties (27%) 
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Uit de onderzoeksgegevens wordt duidelijk dat alleen de “sportverenigingen” een 

keuzevrijheid ervaren. Dit is deels te verklaren doordat sportverenigingen de inzet van 

Team4Talent als aanvulling op hun vrijwilligersbestand zien en die dan ook alleen in 

voorkomende gevallen zal inzetten. Zij interpreteren deze vraag meer in de context van de 

samenwerking met Team4Talent en hun sport georiënteerde aanpak.  

 

Voor “scholen”, “welzijnsorganisaties” en “overige organisaties” wordt de gebondenheid veel 

beperkter of als niet vrij ervaren. Hierin speelt vooral de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk 

en niet die van Team4Talent een rol. Naast Jeugd- en Jongerenwerk lijkt er geen alternatief 

en wordt door de Gemeente voor de inzet van een collectieve voorziening gekozen. 

  

De Gemeente is niet primair verantwoordelijk voor het in stand houden van lokale 

organisaties. Van diezelfde organisaties wordt dan ook een zekere mate van innovativiteit  

ten aanzien van hun eigen initiatieven en samenwerkingsverbanden verwacht. Daarom 

hebben we inzichtelijk gemaakt of er – naast de inzet van het Jeugd- en Jongerenwerk en 

Team4Talent - nog alternatieve samenwerkingspartners denkbaar zijn (vraag 9).  

 

Vraag 9) Stel dat u een vrije keuze had ten aanzien van de inzet van 

samenwerkingspartners, welke organisatie zou u dan aanbevelen en waarom? 

 

(scholen)  “Nu wordt direct contact gezocht met Kernteam.” 

 

(sport)  “Team4Talent past mooi in de hoek van sport.” 

 

(sport)   “Team4Talent omdat wij een sportvereniging zijn.” 

 

(overige)  “Ik zou liever met andere vrijwilligersorganisaties samenwerken en het sociale  

netwerk optimaal gebruiken.”  

 

(overige)  “Oranjevereniging”  

 

(overige)  “Team4Talent, een organisatie die de verbindende factor is tussen 

sportvereniging, scholen en buurtbewoners.” 
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De professionele organisatie “scholen” valt terug op de Gemeentelijke kaders (Kernteam). 

Wat verder opvalt is dat van de “overige organisaties” er - behoudens de Oranjevereniging - 

geen duidelijke alternatieven genoemd worden. 

 

Voor Eerlijk Alternatief is het belangrijk te bepalen of er een link te leggen valt tussen het 

kunnen beschikken of aanvragen van subsidies en in hoeverre lokale organisaties gebonden 

zijn aan de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent als samenwerkingspartner. 

Zonder dat de organisaties daarbij eventuele éénmalige- of continuerende subsidies zouden 

kunnen verspelen (vraag 10).  

 

Vraag 10) In welke mate is - met het oog op eventuele subsidies of afhankelijkheidsrelatie 

met de Gemeente - uw organisatie gebonden aan de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk of 

Team4Talent? 

 

Grafiek 6 overzicht subsidie afhankelijkheid in combinatie met de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent 

 

 

Uit de data analyse blijkt wederom dat “sportverenigingen” zich niet gebonden voelen aan de 

inzet van Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent. Door de “scholen” en 

“welzijnsorganisaties” wordt dat wel zo ervaren. Het is enigszins teleurstellend dat juist die 

organisaties in dit onderzoek geen alternatieven aandragen om deze gebondenheid om te 

zetten in een onafhankelijke verhouding ten opzichte van de subsidies.  

 

Aan de organisaties is gevraagd, indien zij over een vrij beschikbaar budget zouden 

beschikken, hoeveel zij dan denken nodig te hebben. Bovendien is gevraagd hoe de 

organisaties in dat geval deze middelen zouden besteden (vraag 11). 

 

  

 

  Gebonden 4 organisaties (36%) 

  Gedeeltelijk gebonden 2 organisaties (19%) 

  Niet gebonden 5 organisaties (45%) 
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Vraag 11) Stel dat u over een vrij beschikbaar budget ten behoeve van het Jeugd- en 

Jongerenwerk in Pijnacker-Nootdorp zou mogen beschikken, hoeveel budget zou u dan 

nodig hebben en hoe zou u het besteden? 

 

Reacties 

(sport)   “Wij geven nu aan Team4Talent circa 1.000 euro per jaar uit. Als we een vrij 

beschikbaar budget van de Gemeente zouden krijgen dat hoger is dan dat 

bedrag, moeten we overwegen hoe dat in te zetten.”  

 

(sport)   “Dat is moeilijk om zo uit de losse pols te zeggen. Maar ik zou voor meer 

deelnemers per activiteit gaan.”  

 

(scholen)  “Voldoende om aan de vraag van groepen te voldoen binnen de school.  

Informatie avonden of voorlichting en inzet op het gebied van pesten.”  

 

(overige)  “Wij zouden graag meerdere activiteiten ontplooien voor de jeugd.  

Een alcoholvrijfeest of een sportevenement. Kosten circa 8.000 euro.”  

 

Wat ons opvalt, is de opmerking over het aantal deelnemers per activiteit. Aangezien men 

niet werkt met prestatieafspraken, of deze relateert aan het maatschappelijk rendement, zal 

nader onderzocht moeten worden of dit een breed gedeelde mening is.  

 

Als slotstuk van de enquête is bij de geënquêteerden gevraagd welke overige opmerkingen 

zij nog over het onderwerp Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent zouden willen plaatsen. 

Deze opmerkingen hebben we onderverdeeld naar de diverse begrippen (in dit geval zijn dat 

“kwaliteit” en “afhankelijkheid”), welke de leidraad voor dit onderzoek gevormd hebben. 

Tenslotte zijn ons enkele suggesties aangereikt, welke eveneens hieronder zijn opgenomen 

(vraag 12). 
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Vraag 12) Welke overige opmerkingen zou u over het onderwerp Jeugd- en Jongerenwerk 

nog willen plaatsen? 

 

Kwaliteit  

(scholen)  “Het is goed zoals het loopt.”  

(sport)   “Tevreden over de samenwerking.”  

 

Afhankelijkheid 

(overige) “Eeuwig zonde dat de subsidie is afgeschaft voor particuliere initiatieven. De 

particuliere organisaties moeten worstelen om boven te blijven terwijl 

Team4Talent voor veel geld dingen organiseert die nauwelijks jeugd trekken. 

Jeugd- en Jongerenwerk heeft in deze een actievere houding. Feit blijft dat de 

particuliere initiatieven voor minder geld een breder vangnet vormen voor de 

jeugd.”  

 

Suggesties  

(sport)   “Ben benieuwd wat er met de uitkomsten van deze enquête gaat gebeuren.”  

(sport)   “Ga eens kijken wat jongeren echt willen en stem daar je activiteiten op af.”  

 

Ook hier wordt een opmerking geplaatst over het aantal deelnemers ten opzichte van de 

kosten en maatschappelijke baten.    
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Bijlage 1 

Begeleidende tekst in de uitnodigingsmail enquête  

 

“Beste lezer,  

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de dienstverlening van het Jeugd- en 

Jongerenwerk en Team4Talent in Pijnacker-Nootdorp.  

Daarom doen wij middels een 90 seconden enquête onderzoek naar de kwaliteit hiervan.  

Alvast bedankt voor uw anonieme deelname: http://www.thesistools.com/web/?id=486385 

Onderzoeksteam Jeugd- en Jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp” 

 

 

Bijlage 2 

Vragenlijst inclusief een onderverdeling naar de begrippen “kwaliteit”, “positionering”, 

“afhankelijkheidsrelatie” en suggesties van de respondenten. 

 

 Vraag Begrippen  

1 Welk type (maatschappelijke) organisatie vertegenwoordigt u?  

2 Maakt u gebruik van de diensten van Jeugd- en Jongerenwerk?  

3 Als u gebruik maakt van Jeugd- en Jongerenwerk, hoe ervaart u dan de kwaliteit van de diensten? Kwaliteit 

 Opmerkingen over de kwaliteit van Jeugd- en Jongerenwerk Kwaliteit 

4 Maakt u gebruik van de diensten van Team4Talent?  

5 Als u gebruik maakt van Team4Talent, hoe ervaart u dan de kwaliteit van de diensten? Kwaliteit 

 Opmerkingen over de kwaliteit van Team4Talent Kwaliteit 

6 De doelen voor de samenwerking met Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent worden door de 

Gemeente duidelijk of smart geformuleerd? 

Positionering 

7 Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent vertaalt haar inzet naar onze organisatie in concrete 

jaarplannen en activiteiten? 

Positionering 

8 In welke mate bent u vrij in de keuze van een samenwerkingspartner op het gebied van Jeugd- en 

Jongerenwerk? 

Afhankelijkheid 

9 Stel dat u een vrije keuze had ten aanzien van de inzet van samenwerkingspartners, welke 

organisatie zou u dan aanbevelen en waarom? 

Suggesties  

10 In welke mate is - met het oog op eventuele subsidies of afhankelijkheidsrelatie met de Gemeente - 

uw organisatie gebonden aan de inzet van Jeugd- en Jongerenwerk of Team4Talent? 

Afhankelijkheid 

11 Stel dat u over een vrij beschikbaar budget ten behoeve van het Jeugd- en Jongerenwerk in 

Pijnacker-Nootdorp zou mogen beschikken, hoeveel budget zou u dan nodig hebben en hoe zou u 

het besteden? 

Suggesties  

12 Welke overige opmerkingen zou u over het onderwerp Jeugd- en Jongerenwerk nog willen 

plaatsen? 

Suggesties 

 

 

http://www.thesistools.com/web/?id=486385

