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1. Aanleiding van het onderzoek

Op dit moment hebben we binnen het jeugdwerk onvoldoende beeld bij de waardering van 
en de verwachtingen van het huidige jeugdwerk. Als jeugdraad willen we graag het huidige 
jeugdwerk evalueren en eventuele aanknopingspunten voor verbeteringen op het spoor 
komen. Datgene wat onderzocht is is wat ouders van jongeren en jongeren zelf (in de 
leeftijdsgroep van 12 t/m 20 jaar) vinden van het huidige jeugdwerk en wat behoeftes zijn als
het gaat om verbeteringen van of aanvullingen op het jeugdwerk. Doelen van het onderzoek:
- Nagaan in hoeverre activiteiten binnen het huidige jeugdwerk aansluiten op de 
geloofsontwikkeling van jongeren. 
- Nagaan in hoeverre het jeugdwerk een doorgaande lijn vormt van 0 tot 20 jaar of in 
hoeverre hier verbeteringen mogelijk zijn. 

Wat we,  als  jeugdraad,  belangrijk  vinden om te  communiceren naar  de mensen die  het
onderzoek ingevuld hebben is dat we de uitkomsten van het onderzoek zeer serieus nemen,
maar niet gegarandeerd kan worden dat elke uitkomst direct gevolgen zal hebben voor de
invulling van het jeugdwerk. Dit hangt af van meerdere factoren. 

2. Onderzoeksvragen

De vraag die centraal staat in het onderzoek is de volgende: Hoe waarderen jongeren van 12-
20 jaar en ouders van jongeren van 0-20 jaar het jeugdwerk van Hervormde Gemeente de 
Hoeksteen en wat zijn hun behoeftes als het om het verbeteren van het jeugdwerk gaat? 

Deze centrale onderzoeksvraag wordt gesplitst in vier deelvragen: 
1. Hoe waarderen 12-20 jarige jongeren het jeugdwerk?
2. Hoe waarderen ouders van 0-20 jarige jongeren het jeugdwerk?
3. Wat zijn de behoeftes van 12-20 jarige jongeren ten aanzien van het jeugdwerk?
4. Wat zijn de behoeftes van ouders van 0-20 jarige jongeren ten aanzien van het jeugdwerk?

3. Resultaten

In onderstaande tabel is te zien hoeveel vragenlijsten er onder de jongeren en onder de 
ouders zijn uitgedeeld en hoeveel we er hebben ontvangen:

Uitgedeeld Ingevuld Percentage
Jongeren 377 173 45,9 
Ouders 448 214 47,8  

Tabel 1: Uitgedeelde en ingevulde vragenlijsten (absolute aantallen en procenten)

De  ouders  geven  de  Hoeksteen  als  rapportcijfer  gemiddeld  een  7,7  en  het  jeugdwerk
specifiek een 8,0. De jongeren geven het jeugdwerk een gemiddeld rapportcijfer van 7,2.
Vrienden ontmoeten en gezelligheid zijn de belangrijkste redenen voor jongeren om een
activiteit te bezoeken. Ongeveer negen procent van de jongeren geeft aan uit eigen motivatie
catechese te bezoeken, bij de rest spelen de ouders een kleinere of grotere rol.
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Hoe worden de activiteiten gewaardeerd? 

Activiteit Jongeren 12-20 jaar Ouders

Onvoldoende/
matig

Voldoende/
goed

Onvoldoende/
matig

Voldoende/ 
goed

Basiscatechese 0 % 100 %

Huiscatechese 22,6 % 77,4 % 7,1 % 92,9 %

Groepscatechese 29,6 % 70,4 % 26 % 74 %

Jongerendienst 6,7 % 93,3 % 4 % 96 %

Jongerenproject 0 % 100 % 0 % 100 %

McChurch 24,1 % 75,9 % 13,4 % 86,6 %

Jongerencafe 40 % 60 % 14,3 % 85,7 %

Zeilkamp 4,2 % 95,8 % 0 % 100 %

Running Dinner 8,3 % 91,7 % 1,3 % 98,7 %

Oppasdienst 8,3 % 91,7 %

Kindernevendienst 0,8 % 99,2 %

KOM 0 % 100 %

Kindermiddag 1,1 % 98,9 %

ValkantieBijbelWeek 6,7 % 93,3 %

Kings Kids (Club) 1,6 % 98,4 %

Sirkelslag Kids 12,2 % 87,8 %

Groep 8 Kamp 8,3 % 91,7 %

Sponsoravond 5,5 % 94,5 %

BBQ Clubs/
Basiscatechese

0 % 100 %

Tabel 2: Waardering activiteiten (procenten)                                  

De belangrijkste reden dat jongeren een activiteit voldoende of goed geven is dat het leuk en
gezellig is en er een goede sfeer is. De belangrijkste reden dat ouders een activiteit 
voldoende of goed waarderen is dat het goed gaat zoals het is, de organisatie goed is en de 
activiteit aansluit (kind voelt zich er prettig). 
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Hoe wordt er gereageerd op de volgende stellingen?

Stelling Jongeren 
12-20 jaar

Ouders

Positief Negatief Positief Negatief

Sociale media gebruiken om op
de hoogte te blijven

41,8 % 58,2 % 55,5 % 44,5 %

Website gebruiken om op de
hoogte te blijven

41,3 % 58,7 % 48,2 % 51,8 %

App gebruiken om op de
hoogte te blijven

43,1 % 56,9 % 51,2 % 48,8 %

80 % van liederen in een
jongerendienst bekend

85,5 % 14,5 % 85,5 % 14,5 %

Rages moeten altijd gevolgd
worden

64,6 % 35,4 % 65,6 % 34,4 %

Iedereen moet een taak doen
in de kerk

39 % 61 % 55,5 % 44,5 %

Contact leiding en jongeren is
leuk

51,2 % 48,8 % 76,5 % 23,5 %

Jezelf kunnen zijn tijdens
activiteiten

79,2 % 20,8 %

Niet-christelijke vrienden mee
durven nemen

41,4 % 58,6 %

Talenten kunnen gebruiken in
de kerk

41,2 % 58,8 %

In het weekend op een
ontspannen manier ontmoeten

in de kerk

76,1 % 23,9 % 93,7 % 6,3 %

Sporten op zondag 47,7 % 52,3 %

Jongere met iemand 
gaan praten in de kerk 

als dat nodig is

44,8 % 55,2 % 31,1 % 68,9 %

Jezelf thuis voelen in de kerk 92,8 % 7,2 %

Kindermoment sluit aan op
kinderen

79,7 % 20,3 %

Ruimte die er is voor kinderen
in de kerk

70,4 % 29,6 %
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Stelling Jongeren 
12-20 jaar

Ouders

Positief Negatief Positief Negatief

Missie van het jeugdwerk is
herkenbaar

93,1 % 6,9 %

Jeugdraad is zichtbaar
aanwezig

81,1 % 18,9 %

Belangrijk dat kinderen
belijdenis doen

89,6 % 10,4 %

Hulp bij geloofsopvoeding/
bezoeken van avonden

56,9 % 43,1 %

Handen en voeten geven aan
net zo belangrijk als leren over

geloof

92,5 % 7,5 %

Aansluiten op belevingswereld
van kinderen

78,4 % 21,6 %

Veiligheid garanderen van
kinderen

87,5 % 12,5 %

In  één blik bekijken wat er te
doen is in jeugdwerk op

website

78,9 % 21,1 %

Tabel 3: Reacties op stellingen (procenten)

Whatsapp is overduidelijk het meest populair onder jongeren. Maar ook Facebook, 
Instagram en Snapchat zijn populair. Twitter is overduidelijk niet populair onder jongeren. 
Op verschillende manieren wordt er aangegeven dat er behoefte is aan een actieve 
benadering van de catechese (spellen, werkvormen) en aan meer duidelijkheid over 
onderwerpen. Ook wordt aangegeven dat groepen als (te) groot ervaren kunnen worden. 
Zondagmiddag (16.00) of een doordeweekse avond zijn de beste momenten voor (nieuwe) 
activiteiten.  Onder ouders zijn vooral Whatsapp en Facebook populair. Het valt op dat 15 
personen aandacht vragen voor ruimte problemen bij de oppas. Het organiseren van thema 
avonden met een boeiende spreker en/ of groepen rondom geloofsopvoeding is onder een 
deel van de  ouders populair.  
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  4. Aanbevelingen

Ten aanzien van de jongeren van 12-20 jaar
- Inzetten op vrienden ontmoeten, gezelligheid en een goede sfeer.
- Blijven inzetten op bekende liederen bij de jongerendienst. 
- Rages kunnen helpen om jongeren te bereiken in hun leefwereld.
- Er zijn kansen om ruimte te creëren om niet-christelijke vrienden mee te nemen. 
- Er is meer ruimte om jongeren het gevoel te geven dat ze hun talenten kunnen benutten in 
het jeugdwerk.
- Volwassenen kunnen meer zichtbaar gemaakt worden als (vertrouwens)personen waar 
mee gepraat kan worden. 
- Op het gebied van sociale media kan het gebruik van Snapchat en Instagram geïntensiveerd 
worden.
- De jongeren kunnen in de (groeps)catechese actiever benaderd worden door middel van 
spellen en werkvormen en kunnen meer duidelijkheid over onderwerpen krijgen.
- Persoonlijke benadering en aandacht is belangrijk. Het verdiend aanbeveling om zoveel  
mogelijk te werken in kleine groepen om dit te waarborgen.

Ten aanzien van de ouders
- Ouders bewust maken van het feit dat 91 procent van de jongeren aangeeft dat ouders een 
rol spelen in de motivatie om catechese te bezoeken.
- Als jeugdraad aandacht hebben voor hoe we activiteiten zo goed mogelijk aan kunnen 
sluiten op de belevingswereld en geloofsfases van jongeren.
- Ruimte om kinderen gelegenheid te geven om met iemand te praten in de kerk als dat 
nodig is en hier zichtbaarheid aan te geven.
- Communiceren met ouders via Whatsapp en Facebook.
- Oppasdienst kan beter aangesloten worden op de behoeften van de ouders.
- Het organiseren van thema avonden en/ of groepen rondom geloofsopvoeding voor ouders 
met belangstelling voor dit onderwerp. 
- Op de website in één blik duidelijk maken wat er die dag voor de jongeren te doen is. 

6


