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Voorstel toekomst catechese-clubs-clans 

Hoe liggen de feiten? 
Op dit moment bestaat het aanbod voor tieners uit een optelsom van redelijk vergelijkbare 
activiteiten. Namelijk catechese, clubs en clans. Een groot en deels overlappend aanbod 
met tot gevolg dat tieners (en hun ouders) kiezen aan welke ze deelnemen. In sommige 
gevallen volgen tieners clubs en catechese, maar alledrie de activiteiten komt niet voor. 
Naast deze structurele activiteiten zijn er meerdere eenmalige/incidentele activiteiten voor 
tieners, zoals Sirkelslag, Pizza & Passion en start BBQ.  
We willen ons aanbod kritisch bekijken en tieners duidelijke en inhoudelijk sterke activiteiten 
te bieden. Dit document schetst de aanpak om daar te komen. 

Catechese 
De catechese kent een lange traditie in onze kerk. Voorop staat het Bijbels onderwijs aan 
onze jongeren. Het catecheseteam (bestaande uit voorzitter, secretaris en jeugdwerker) 
zorgt voor de praktische organisatie en ondersteuning aan catecheten. Momenteel draaien 
er vijf groepen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar met in totaal 30 jongeren. Er zijn twee 
groepen in de leeftijd 12/13 jaar, twee groepen van 14/15 jaar en 1 groep van 16-18 jaar. 
Ondanks een lange traditie is de invulling van catechese door de jaren ook veranderd. We 
maken nu gebruik van huiscatechese, geleid door twee catecheten per groep. Daarnaast is 
al een aantal jaar het verlangen en de behoefte om de jaarlijn te herzien. Per jaar zijn er 20 
avonden, waaronder één keer bowlen en één keer een diaconale activiteit. 

Clubwerk 
Er zijn twee tienerclubs: Rock Solid en Solid Friends. Rock Solid bestaat uit ongeveer 20 
tieners uit groep 8 en klas 1. Solid Friends uit ongeveer 15 tieners uit klas 2 t/m 4. Rock 
Solid wordt gegeven door 5 (jonge) leiders. Solid Friends door 4 leiders (waarvan 2 jonge 
leiders). We maken gebruik van materiaal van Youth for Christ. De tieners bouwen tijdens 
deze avonden een hechte band met elkaar op. De clubs zijn een afwisseling van 
inhoudelijke avonden en uitjes. Denk aan het volleybaltoernooi. De afgelopen jaren blijkt het 
lastig te zijn om voldoende (volwassen) leiding te vinden. Tegelijk zien we wel veel jonge 
leiders aanhaken. 

Clans 
Vanaf september 2017 zijn we gaan werken met clans. Dat zijn kleine groepen, gericht op 
de eigen wijkgemeente, met als doel het leven te delen. Tot nu toe is er in totaal 1 clan in 
Woerden. We merken dat het moeizaam van de grond komt, mede door vele activiteiten die 
we aanbieden. Tegelijkertijd lijkt er bij meerdere jongeren, die elkaar bijvoorbeeld kennen 
van club of catechese, wel behoefte aan deze vorm van contact. Voor meer uitleg van de 
clans kun je dit document bekijken. Dit document wordt nog aangepast. 

1 

https://docs.google.com/document/d/1c5z7sOZCnXFdF_ShW5VBRpwo9Mdc6uvjHsenxguVrOA/edit?usp=sharing


 
Versie 24 mei 2019 (definitief) 

Waarom moeten we iets anders doen? 
We hebben het verlangen naar een eenduidig en helder aanbod voor jongeren. Daarbij 
zoeken we naar een vorm waarvan de basis wijkgebonden is, maar waarin we tegelijk 
wijkoverstijgend kunnen werken. Tevens zien we dat het niet altijd meevalt om voldoende 
leiding te vinden. We zullen dus activiteiten moeten samenvoegen, stoppen of verankeren. 
Waarom? 

Cultuurverandering 
Vroeger ging je als tiener naar alle activiteiten uit het jeugdwerk. Dat is niet langer zo. We 
leven in een Netflixcultuur waarin je zelf bepaalt welke ‘content’ je tot je neemt. Jongeren 
kiezen bewuster waar ze wel en niet aan deelnemen. 

Sturing door ouders 
Waar je vroeger van je ouders naar bijvoorbeeld catechese moest, is dat niet langer 
vanzelfsprekend. Hoewel sommige ouders hun tieners nog sturen, proberen anderen dit te 
stimuleren. Andere ouders laten dit helemaal vrij aan hun tieners. Gevolg is een mindere 
deelname aan de verschillende activiteiten in het jeugdwerk. 

Terugloop in catechisanten 
In 2013 waren er nog 60 jongeren betrokken in het catechesewerk van 12 t/m 18 jaar. Op dit 
moment is er geen groep meer in Zegveld en is het aantal catechisanten gedaald naar 30 
tieners. Elk jaar neemt het aantal tieners wat af. 

De behoefte aan inhoud en relatie 
Met het jeugdwerk vinden we het belangrijk om goede inhoud te bieden. Voor jongeren is 
het belangrijk dat de inhoud vooral relevant voor hun leven is. Tegelijk is de onderlinge band 
heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen: inhoud kan niet zonder de onderlinge relatie. 
Jongeren vragen niet wat er te doen is, maar vooral wie er zijn. 
Uit de evaluatie met catechisanten blijkt ook het belang voor inhoudelijk en relationeel 
jeugdwerk. We vroegen hen wat ze belangrijk vinden aan catechese. Opvallend is daarbij 
dat de meeste jongeren het belangrijk vinden dat catechese gezellig én serieus is. 

Clubs zijn druk 
Omdat het aantal tieners in een club wat groter is (15 tot 25), wordt dit door sommige tieners 
als te druk ervaren. Zij hebben behoefte aan een kleinere groep. 
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Plan 
We hebben met het PJO nagedacht over wat een gewenste richting is. Uitgangspunt is dat 
de gekozen richting aansluit bij onze speerpunten uit het PJO beleidsplan. Het PJO heeft 
vier doelstellingen benoemd: 

1. Relationeel jeugdwerk 
2. Inhoudelijk jeugdwerk 
3. Communicatie 
4. Verticale betrokkenheid 

 
We hebben, om onze doelstelling te bereiken en de uitdagingen aan te pakken, het 
volgende plan: 

1. We gaan volledig over op de clans; 
a. De clans zijn opgebouwd rond het inhoudelijk en relationeel jeugdwerk. 
b. De clans komen in principe voort uit de wijk, maar zijn toegankelijk voor 

tieners uit andere wijkgemeenten. Kerken hebben de vrijheid om clans 
wijkoverstijgend samen te stellen. De gezamenlijke activiteiten zijn altijd 
wijkoverstijgend. Tijdens de implementatie zullen we groepen indelen op 
basis van leeftijd, vriendschappen, wijkgemeente en interesses. Hoe deze 
zich precies tot elkaar verhouden vraagt een nader implementatieplan.  

2. Clans starten vanaf groep 8 (11 jaar). We kiezen hiervoor omdat de brugklas een 
onrustige fase kan zijn voor een tiener, omdat er al veel veranderingen zijn. Een 
tweede reden is dat tieners uit groep 8 te oud zijn voor Junior Rock en te klein in 
aantal om zelf een Rock Solid-groep te vormen. We willen benadrukken dat het 
indelen van de clans maatwerk is. Per persoon wordt gekeken óf en in welke groep 
iemand geplaatst wordt. 

3. Clans zijn van september t/m juni en hebben minimaal 20 contactmomenten; 
a. Van die contactmomenten zijn minstens 10 inhoudelijk; 

i. We bedoelen hiermee dat er geloofsgesprekken (relatie met het 
dagelijks leven) en catechesemomenten (kennis) zijn in de clan. 

ii. De inhoud wordt aangeleverd vanuit het PJO, onder leiding van het 
catecheseteam. 

iii. We werken hiervoor met een jaarlijn. Die is er momenteel ook in de 
catechese. Deze gaan we herzien. Inhoud voor de clans vinden we 
belangrijk. 

b. De overige 10 momenten zijn vrij in te vullen (gezamenlijk eten, film kijken, 
uitjes of spelletjes). 

4. Naast de contactmomenten bezoekt een clan met regelmaat een event. Denk 
bijvoorbeeld aan Sirkelslag, ZIN dienst, tienerkerk en Pizza & Passion. 

5. De catechese gaat op in de clans en vervalt in zijn huidige zelfstandige vorm; 
6. Rock Solid en Solid Friends vervalt; 
7. CJV blijft bestaan voor 16+ en we stimuleren zoveel mogelijk de verbinding tussen 

jeugdwerk en CJV, door: 
a. Clans uit te nodigen bij CJV te kijken; 
b. CJV te promoten tijdens events/ZIN; 
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c. CJV te betrekken bij voorbereiding events/ZIN; 
d. Te onderzoeken of er binnen CJV ook clans kunnen ontstaan; 
e. Het CJV-bestuur te betrekken bij het groot PJO. 

8. Naast events organiseren we de clan XL (zie uitwerking in document over clans). 
a. Dit is een activiteit waar twee of meerdere clans samen iets doen, zoals een 

sportavond. 
b. Het verschil tussen clan XL en een event? Een event is open voor iedereen. 

en een clan XL is voor tieners uit de clans en hun introducés. 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat geloofsgesprekken versterkt worden door de events 
en clan XL. Een groep kan bijvoorbeeld met elkaar nog verder praten n.a.v. een thema van 
een ZIN dienst. 

Randvoorwaarden 
Enkele belangrijke randvoorwaarden om dit plan te laten slagen: 

1. We hebben voldoende clanleiders nodig. Dat betekent dat voldoende catecheten en 
clubleiders doorgroeien als clanleider; 

2. We hebben leiders nodig die jongeren aanspreken. Ze kunnen zowel een goede 
band opbouwen als een geloofsgesprek voeren en kennis overdragen. De leider 
krijgt hierin ondersteuning van het PJO en catecheseteam; 

3. De jongeren die nu naar catechese gaan, vinden hun weg in een clan; 
4. De jongeren die nu naar club gaan, vinden hun weg in een clan. 
5. Om de overstap goed te laten verlopen en tieners enthousiast te maken voor clans is 

ook steun van de ouders een belangrijke voorwaarde. Zij kunnen hun kinderen 
(positief) vertellen over de clans en hen stimuleren om te gaan, zoals dat nu ook bij 
catechese en club gebeurt. Communicatie met de ouders over de opzet en inhoud 
van clans is daarom belangrijk. 

6. Het is belangrijk dat jongeren een clan vinden waar ze op hun plek zitten. Daarom 
zullen we dit monitoren. Hoe is de band tussen jongeren onderling? Hoe is de band 
tussen clanleider en de jongeren? Tieners worden uitgenodigd om zich hier in een 
veilige omgeving over uit te spreken. Overstappen en mixen van groepen moet 
mogelijk zijn om afhaken te voorkomen. Als PJO hebben we hierin een coachende, 
signalerende en beslissende rol. 

Slotopmerkingen 

Jonge leiders 
We vinden jonge leiders belangrijk en willen hen zoveel mogelijk ruimte geven. Tegelijk 
verwachten we niet dat alle tieners als jonge leider een clan gaan leiden. Redenen hiervoor 
zijn huisvesting, leeftijdsverschil, hogere mate van zelfstandigheid t.o.v. huidige clubwerk 
(meer teamverband). Dat is nu wel iets dat binnen het clubwerk gebeurt.  
 
Jonge leiders die niet een clan willen leiden, vragen we voor de poule van jonge leiders  die 
activiteiten organiseren voor de clans, zoals een clan XL of event. 
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Jonge leiders die samen met een volwassene (kan ook een twintiger zijn) een clan willen 
leiden, stimuleren we om dit te doen. 

Invoering 
We nemen één seizoen de tijd om geleidelijk naar het nieuwe model te gaan. Per groep 
beweeg je dan van wat er nu is (catechese en club), naar een clan. 
We leren al veel van de clan in de Kruiskerk, die betrekken we dan ook actief bij de 
invoering. 

Implementatieplan 
We vinden het belangrijk om de overgang van het huidige jeugdwerk naar de clans 
zorgvuldig vorm te geven. Zodra dit plan is aangenomen, zal het PJO daarom ook werken 
aan een implementatieplan. 
Seizoen 2019-2020 zullen we gebruiken als implementatieseizoen. We werken de plannen 
concreet uit en zorgen voor een zorgvuldig proces, zodat we per september 2020 volledig 
kunnen overgaan op clans. 
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Planning 
 Wat Deadline Wie 

1. Overleg 1: bepalen van eerste richting 20/11/18 Petra, Koos, 
Michel 

2. Conceptversie eerste richting 22/11/18 Michel 

3. Feedback op conceptversie en verbeteren 25/11/18 Petra, Koos 

4. Conceptversie sturen naar PJO DB en vragen te 
reageren voor 3 december 

27/11/18 Michel 

5. Overleg 2: finetuning van plan n.a.v. feedback DB 03/12/18 Petra, Koos, 
Michel 

6. Definitief voorstel sturen naar DB en groot-PJO 
(reactie voor 12 december) 

04/12/18 Michel 

7. Definitief voorstel bespreken in DB 12/12/18 DB 

8. Planning maken van gesprekken met groepen 17/12/18 Petra, Koos, 
Michel 

9. Definitief voorstel sturen naar alle groepen 17/12/18 Petra, Michel 

10. In gesprek met diverse groepen jan-mrt 2019 PJO 

11. Overleg 3: feedback groepen verwerken in definitief 
voorstel 

01/04/19 Petra, Koos, 
Michel 

12. Definitief voorstel sturen naar PJO DB 02/04/19 Michel 

13. Definitief voorstel vaststellen in PJO vergadering 10/04/19 PJO 

14. Terugkommoment voor alle betrokkenen 08/05/19 PJO 

15. Vragen aan kerkenraden hoe we goedkeuring kunnen 
krijgen op het definitieve voorstel 

mei juni  19 Petra 

15. Definitief voorstel mailen naar kerkenraden en 
mogelijk presentatie inplannen 

mei/juni ‘19 Petra 

16. Clandocument updaten juni ‘19 PJO 

17. Implementatieplan maken juli-dec‘19 PJO 

18. Implementatiefase jan-juli ‘20 PJO 

19. Plan in volledige werking sept. ‘20 PJO 
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