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Het beleidsplan van de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT) geeft 
inzicht in de doelstelling van de vereniging en de wijze waarop de vereniging haar 
doelstellingen realiseert.  
 
Visie  
In de statuten is vastgelegd wie we zijn, waar we voor staan en waar we naar toe willen.  
We zijn een overkoepelende organisatie van het plaatselijk (christelijk) jeugdwerk binnen 
de gemeente Tytsjerksteradiel die zich richt op het bevorderen van de kwaliteit en het 
ondersteunen van het vrijwillig en professioneel jeugdwerk in de 18 dorpen gelegen in de 
Gemeente Tytjerkstradiel.  
 
Missie en uitvoering 
In de missie dragen we uit wat we willen. 
  
Onze missie is het bieden van ondersteuning aan plaatselijk (christelijk) jeugdwerk in de 
18 dorpen door het ontwikkelen en beschikbaar stellen van materialen, informatie, 
adviezen en het organiseren van activiteiten.  
 
Onze kernkwaliteiten van het welzijnswerk zijn: identiteit, openheid, creativiteit en 
behulpzaam. In onze identiteitsbeleving gaan wij uit van zowel christelijke als 
maatschappelijke waarden en normen.  
 
Deze vormen de basis voor al onze activiteiten die vanuit de FCJT door het bestuur en de 
twee beroepskrachten wordt vormgegeven.  
 
Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat we aansluiten bij actuele situaties die zich in 
de samenleving voordoen, met name de bewustwording van de jeugd van belangrijke 
maatschappelijke thema’s. 
 
Voorbeelden van de activiteiten zijn het organiseren voor de jeugd en/of hun ouders van 
bijeenkomsten waarbij maatschappelijk / sociaal relevante thema’s als drugsverslaving, 
game/social media verslaving, alcohol, gezonde voeding maar ook thema’s als pesten en 
(multiculturele) samenwerking centraal staan. Deze activiteiten worden georganiseerd 
door de FCJT zelf maar met name ook aangeboden aan de 18 dorpen in de Gemeente, de 
FCJT draagt projecten aan om in de dorpen te organiseren en ondersteunt deze 
vervolgens met de twee beroepskrachten en vrijwilligers ook bij. 
 
Een ander voorbeeld is tienerstriid, een project waarbij de jeugd op een competitieve 
manier voedsel inzamelt voor de voedselbank. Het besef van sociale ongelijkheid, arm en 
rijk wordt daarmee op een speelse manier onder de aandacht van jeugd gebracht. 
 
Gezonde kookworkshops worden eveneens aangeboden aan de dorpen, voor de kinderen 
uit de dorpen maar ook in combinatie met de AZC’s van het COA waardoor kinderen van 
asielzoekers integreren met kinderen uit de dorpen. Een andere doelgroep waarvoor ook 
deze (gezonde) kookworkshop wordt gehouden zijn kinderen met beperkingen zoals 
autisme. Gezond eten kan best lekker zijn ! 
 
De FCJT beschikt daarnaast inmiddels over een groot aantal zogenaamde koffers die 
kosteloos aan het jeugdwerk ter beschikking worden gesteld. Koffers waarmee 
(kerst)kaarten worden gemaakt door de jeugd en vervolgens uitgedeeld aan 
bejaardenhuizen of (eenzame) ouderen. Daarmee worden bijzondere contacten gelegd 
tussen de jeugd en deze soms eenzame en dementerende ouderen. 
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De FCJT beschikt ook over een bijzondere collectie DVD’s die niet gericht zijn om 
amusement maar films met een boodschap. De DVD’s worden aangeboden aan het 
jeugdwerk in de dorpen en zijn voorzien van een A4 met prikkelende stellingen die 
besproken kunnen worden na het kijken van de films. In deze films komen actuele 
thema’s als kanker, pesten en loverboys aan de orde. 
 
Doelstelling  
Voor het realiseren van de doelstelling van de FCJT staan twee kernvragen centraal:  
1. Wat willen we bereiken?  
2. Wat gaan we daar voor doen?  
 
1. Wat willen we bereiken  
 
Het doel van de vereniging is afgeleid van onze visie en missie en vastgelegd in de 
statuten.  
Deze doelstelling is:  
a. Het begeleiden en stimuleren van jeugdwerkers binnen de gemeente Tytsjerksteradiel. 
Deze doelstelling geven wij invulling door jaarlijks de beroepskrachten een bezoek te 
laten brengen aan de 18 dorpen en bijeenkomsten te organiseren waar alle vrijwillige 
jeugdwerkers in de dorpen ervaringen kunnen uitwisselen. 
b. Het bedenken en organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen in de leeftijd van 
8-18 jaar in de dorpen om (soms op een speelse wijze) bewustwording te krijgen van 
maatschappelijk relevante thema’s.  
c. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van werkmateriaal voor de dorpen.  
d. Het bevorderen van onderlinge contacten met de andere jeugdwerkers binnen de  
gemeente en de daarbij horende instanties.  
e. Het behartigen van de belangen van het Christelijk Jeugdwerk in Tytsjerksteradiel.  
 
2. Wat gaan we daar voor doen  
 
De FCJT wil haar doelstelling bereiken door:  
 
a. Het begeleiden en stimuleren van jeugdwerkers door:  

• het organiseren van informatieavonden over maatschappelijke onderwerpen; 
• het geven van advies over activiteiten en op welke wijze maatschappelijke 

onderwerpen dicht bij de jeugd kunnen worden gebracht zodat zij zich daar 
bewust van worden;  

• het bezoeken van de dorpen door de beroepskrachten om het aanbod welke de 
FCJT te bieden heeft kenbaar te maken; 

• het ontwikkelen van nieuw materiaal, zowel koffers als concrete activiteiten met 
uitgewerkte draaiboeken;  

• het aanbieden van materiaal van andere organisaties;  
• samenwerken met jeugd en jongerenwerk Tytsjerksteradiel.  
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b. Het aanbieden van en het helpen in dorpen bij het organiseren van:  
• jeugdmiddagen voor kinderen van 8-12 jaar/ tieneravonden voor 12-18 jaar;  

waarmee een achterliggend sociaal maatschappelijk doel kan worden bereikt, 
zoals de bewustwording aangaande maatschappelijke problemen zoals armoede, 
eenzaamheid, gezondheid, (gezond)voedsel, (diverse) verslaving etc;  

• activiteiten waarbij er ook een nauwe samenwerking is met het COA (Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers);  

• overige activiteiten (vraag en aanbod).  
 
c. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen aan de 18 dorpen van:  

• koffers met een boodschap;  
• spellen met een boodschap;  
• films met een A4 me stellingen met een boodschap; 
• eigen materialen en materialen van aanverwante organisaties aanbieden;  
• draaiboeken voor tienerdiensten en jeugddiensten samenstellen en verzamelen;  
• informatie delen over activiteiten in de dorpen via de website en Facebook.  

 
d. Het onderhouden van contacten en samenwerken met: 

• jeugdwerkers binnen de gemeente en individuele dorpen;  
• de scholen in de dorpen; 
• het uitwisselen van ervaringen en informatie tijdens de ledenvergadering en 

andere bijeenkomsten;  
• andere landelijk georiënteerde organisaties van jeugdwerkers zoals YMCA, Jonge 

Nederland en gemeentelijke jeugdwerkorganisaties;  
• het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met het bestuur van 

de gemeente Tytsjerksteradiel;  
• het vertegenwoordigen van de leden in de daarvoor in aanmerking komende 

organen en commissies.  
 
 
 
 


