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Als beloning voor hun deelname hebben de jongeren cadeaubonnen met een totale waarde van 50 
euro gekregen. Zij kunnen deze bonnen bij lokale ondernemers inleveren, waaronder verschillende 
sportclubs.

De ontwikkeling van mentale weerbaarheid vond plaats in een workshop Fake News (door het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), een actualiteitencollege over desinformatie, corona en 
polarisering (door Nuance door Training en Advies) en doordat jongeren zelf op straat het gesprek 
met andere jongeren en (jong-)volwassenen zijn aangegaan over nepnieuws en corona. In de 
workshop Fake News hebben de jongeren nepnieuws gemaakt, waardoor zij hebben geleerd hoe 
makkelijk dit te maken is en waaraan nepnieuws te herkennen is. In het actualiteitencollege werd 
ingegaan op nepnieuws, corona en polarisering. De jongeren voelden zich vrij om openlijk te spreken 
over hun twijfels en gedachten over corona. Illuminatie, 5G en (complot-)theorieën hierover.

Toelichting:
Aanleiding
Afgelopen zomermaanden vond het project Jeugd aan Zet plaats naar aanleiding van een subsidie 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel om participatie en 
ontmoeting tussen jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die geraakt zijn door de effecten van de Corona 
crisis, te stimuleren. De gemeente Huizen heeft het thema weerbaarheid, zowel fysiek als mentaal, 
hieraan toegevoegd. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Ocura Gooi en Vechtstreek en de 
Ankers. In totaal hebben 45 jongeren meegedaan, waarvan 38 jongeren aan de vooraf opgestelde 
eisen voor deelname hebben voldaan.

Argumentatie
Het project, en de werving hiervoor, vond plaats in de zomerperiode toen de scholen gesloten waren. 
De werving voor het project heeft daarom plaatsgevonden via bestaande netwerken van 
jongerenwerkers, buurtsportcoaches en sportverenigingen. Ook de leden van het Ankers-team in 
Huizen hebben meegewerkt aan de werving van jongeren. Dit team bestaat uit Huizer rolmodellen die 
vrijwillig een steentje bijdragen aan actualiteiten in de gemeente Huizen. Ook is er gebruik gemaakt 
van de sociale media van Ocura Gooi en Vechtstreek, de Ankers en van de gemeente. De gemeente 
Huizen wilde graag alle jongeren in Huizen in de leeftijdscategorie 12 -18 jaar bereiken.

Fysieke en mentale weerbaarheid
In het project is aan fysieke weerbaarheid gewerkt door kennis te maken met sporten, namelijk 
kickboksen, basketbal, voetbal en dans. De jongeren hebben hierdoor kunnen ontdekken welke sport 
bij hen past. De kickboks-training droeg, naast het ontwikkelen van fysieke weerbaarheid, ook bij aan 
agressieregulatie en de-escalatie vaardigheden.

Dialoogavond
Het project is afgesloten met een dialoogavond met burgemeester Meijer en wethouder Hoelscher. 
Tijdens deze avond werd gesproken over verschillende stellingen met betrekking tot nepnieuws, 
waaronder de betrouwbaarheid van NOS en Facebook. Het was duidelijk dat jongeren kennis over 
nepnieuws hebben opgedaan gedurende het project. Zo kwam naar voren dat jongeren denken dat zij 
elke dag nepnieuws lezen en dat zij zien dat social media sterk bijdraagt aan de verspreiding van 
nepnieuws. De jongeren gaven aan dat zij hebben geleerd datje niet meteen moet geloven watje 
leest, dat je bij twijfel de bron van het artikel kunt googelen en/of op zoek kunt gaan naar een andere 
bron die hetzelfde nieuws verkondigt. De dialoogavond heeft ook gezorgd voor interactie tussen de 
jongeren en het gemeentebestuur, waardoor de afstand tussen beiden is verkleind.

Kaders
Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022: sociale stabiliteit
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019 - 2020: burgerschap
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Het project heeft duidelijk laten zien dat de jeugd in Huizen te maken krijgt met desinformatie en 
complottheorieën. Het is belangrijk dat beleidsmakers op het gebied van jeugd en veiligheid hiervan 
op de hoogte zijn en hier rekening mee houden.

Door deze activiteiten is het doel van Jeugd aan Zet, namelijk om jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 
ondanks de Corona maatregelen op veilige manier, te laten samenkomen en participatie te stimuleren, 
behaald. Hiernaast is er gewerkt aan fysieke en mentale weerbaarheid bij de jongeren, waarbij er 12 
uur aan fysieke weerbaarheid en 12 uur aan mentale weerbaarheid is gewerkt. Na afloop van het

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Het project heeft ook onverwacht relevante neveneffecten opgeleverd. Zo hebben Ocura, de 
jongerenwerkers, de Ankers en de gemeente zicht gekregen op onderwerpen die de jeugd bezig 
houden, voornamelijk gerelateerd aan corona en complottheorieën. Het is belangrijk dat er aandacht 
besteed wordt aan deze onderwerpen en dat beleidsmakers jeugd en veiligheid op te hoogte zijn van 
deze ontwikkelingen. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een rapworkshop gaat 
organiseren die aandacht besteed aan corona, de maatregelen en de effecten op de jeugd en de 
samenleving. Ook zullen de jongerenwerkers bij Versa Welzijn een actualiteitencollege over 
complottheorieën volgen, zodat zij in gesprek kunnen met jongeren die hiermee bezig zijn.

Het project is uitgevoerd in juli, augustus en begin september 2020 door Ocura Gooi en Vechtstreek, 
de Ankers en de gemeente Huizen. Het project bestond uit een workshop over desinformatie, een 
actualiteitencollege over desinformatie, corona en polarisering, vier sportlessen en een afsluitende 
dialoogavond met burgemeester Meijer en wethouder Hoelscher. In totaal hebben 45 jongeren 
meegedaan, waarvan 38 jongeren aan de vooraf opgestelde eisen voor deelname hebben voldaan. 
Naderhand is het project geëvalueerd en de financiële verantwoording voor de subsidie geschreven. 
Deze verantwoording moet in januari 2021 binnen zijn.

Het doel van Jeugd aan Zetwas participatie en ontmoeting stimuleren tussen jongeren tussen de 12 
en 18 jaar, die geraakt zijn door de effecten van de Corona crisis. Dit doel is behaald door de 
verschillende bijeenkomsten in het project. Daarnaast hebben de jongeren aangegeven dat de 
afwisseling tussen sport en inhoudelijke workshops hen goed is bevallen en dat zij door het 
uitproberen van verschillende sporten hebben gewerkt aan hun fysieke weerbaarheid. Ook gaven zij 
aan dat zij door de Fake News workshop en het actualiteitencollege geleerd hebben om kritischer te 
kijken naar informatie die zij lezen. Hierdoor hebben zij ook aan hun mentale weerbaarheid gewerkt. 
Het project is dit keer snel vormgegeven en uitgevoerd in verband met de voorwaarden van de 
subsidieaanvraag. In het vervolg kunnen scholen en jongeren voorafgaand aan het project betrokken 
worden bij de vormgeving en organisatie, zodat meer jongeren bereikt kunnen worden met het project.

Financiën
Aan het project Jeugd aan Zet in de gemeente Huizen hebben 45 jongeren meegedaan, waarvan 38 
jongeren aan de eis van 24 uur participatie hebben voldaan. Het project Jeugd aan Zet bestond in de 
gemeente Huizen uit de volgende activiteiten in chronologische volgorde:

2,5
2,5 

____ 5 
____ 3 
____ 3 
____ 3 
____ 3
____ 2
24 uur

Alternatieven
Niet van toepassing

Workshop Fake News (door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) 
Actualiteitencollege (door Nuance door Training en Advies)____________
Zelfstudie (opgedane kennis bespreken met andere jongeren en ouders)
Voetballes___________________________________________________
Basketballes_________________________________________________
Dansles_____________________________________________________
Kickboksles__________________________________________________
Afsluitende dialoogavond (met de burgemeester en wethouder Jeugd) 
Totaal
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project hebben de jongeren cadeaubonnen ter waarde van € 50,- euro ontvangen die zij kunnen 
inleveren bij lokale ondernemers en sportscholen.

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning 
Openbare orde en veiligheid.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Het project heeft in totaal € 10.000,- euro gekost. Deze € 10.000,- werd oorspronkelijk volledig 
bekostigd vanuit de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 50 
jongeren. Uiteindelijk hebben 38 jongeren aan de eisen van het ministerie voor het project voldaan, 
waardoor er voor 38 jongeren definitief subsidie wordt aangevraagd. Deze subsidie bedraagt € 7600,- 
euro. De overige € 2400,- euro wordt betaald vanuit het lokale veiligheidsbeleid. Indien deze 
verantwoording wordt goedgekeurd door het College, wordt deze aangeboden aan het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitvoering en evaluatie
Dit voorstel bevat de evaluatie.

Bijlagen
Eindverslag Jeugd aan Zet door Ocura Gooi en Vechtstreek

Communicatie
De financiële verantwoording van het project Jeugd aan Zet wordt naar de regionale projectleider 
gestuurd, waarna deze verantwoording wordt doorgezet naar het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport voor het toekennen van de subsidie.


