Van start gaan met moslimjongerenwerk
Wie het verlangen heeft om in de eigen woonplaats te komen tot zinvolle relaties met
moslimjongeren kan de volgende handreikingen gebruiken:

1. Focus op de jongeren
Probeer in beeld te krijgen wie de jongeren zijn. Docenten (en leerlingen) en welzijnswerkers hebben
daar waarschijnlijk redelijk zicht op. Vind manieren om contact te leggen met jongeren. Neem als
uitgangspunt dat je wilt zijn waar de jongeren zijn (bij de skatebaan of hangplek, de islamitische
vereniging, school, hamburgerrestaurant, winkelcentrum, sportevenement?), in plaats van dat zij op
‘christelijk terrein’ moeten komen. De beste manier om nieuwe jongeren te leren kennen is via
jongeren die je al eerder hebt leren kennen.

2. Verken hun behoeften
Als je met een project wilt starten, is het belangrijk dat het niet te lang duurt voor je je met een
activiteit aan jongeren presenteert. Toch is het af te raden om zomaar iets te gaan doen wat je zelf
leuk of nuttig vindt. De activiteit die je aanbiedt, zal moeten aansluiten bij de behoeften van de
jongeren die je wilt bereiken. Onderzoek is dus nodig welke behoeften er zijn bij de doelgroep.
Tieners vinden het vaak heel interessant om mee te doen aan een enquête of interview (als je
duidelijk kunt maken wat je er mee gaan doen!). Maak een sociale kaart van de omgeving om te zien
welke instanties al proberen te voorzien in deze behoeften. Maak contact met deze organisaties:
maak gebruik van hun expertise en voorkom overlap in activiteiten. Onderzoek mogelijkheden voor
samenwerking. Welke ‘gaten’ zijn er nog in de wijk? Bijvoorbeeld: veel instellingen voor jeugdwerk
werken op professionele basis, dat wil zeggen: op kantoortijden, en niet in vakanties. Buiten die tijden
liggen dan jouw kansen. Houd bij dit alles wel je eigenheid en je eigen doelen voor ogen. Liggen die
op het geloofsvlak, concentreer je daar dan op. Als er in de wijk voldoende maatschappelijke
voorzieningen zijn voor jongeren, dan is het voldoende om jongeren te kunnen doorverwijzen.

3. Leer
Bekijk eens of er in de eigen regio al projecten bestaan voor hetzelfde soort jongeren dat je op het
oog hebt, waaraan je kunt bijdragen of waar je een tijdje in kunt meedraaien als ‘werkervaringsplaats’.
Behalve aan christelijke projecten kun je ook denken aan de mogelijkheden die het
jongerenwelzijnswerk biedt voor vrijwilligerswerk.
Bedenk of het nodig is om meer toerusting en begeleiding te zoeken bij organisaties op het vlak van
evangelisatie, jongerenwerk, of islam. Stichting Evangelie & Moslims is beschikbaar om mee te denken
en te assisteren bij initiatieven om de christelijke hoop door te geven aan moslimjongeren.

4. Verbind
Jij bent niet de enige die actief is in je wijk. Andere christenen kunnen visie voor hun wijk hebben
gekregen. Maar er zijn vaak ook seculiere instellingen actief in jouw wijk. Je kunt uitstekend bij de
bestaande initiatieven aansluiten. Creëer een draagvlak – een kerkelijke gemeente, een werkgroep;
Ga na of er meer gemeenteleden zijn met gaven en interesses op dit gebied. Overweeg of
samenwerking met (leden van) andere kerken een mogelijkheid is. Overweeg of er iemand is die
toegewijd is om leiding te geven aan het initiatief, en indien mogelijk daarvoor (gedeeltelijk)
vrijgesteld kan worden als beroepskracht. Zorg voor bidders om je heen.

5. Denk na over de rol van christenjongeren
Overweeg of je kerkelijke gemeente al tiener- of jongerenwerk heeft wat meer kan worden
opengesteld voor islamitische of andere buitenkerkelijke jongeren, bijvoorbeeld door andere
werkvormen te gebruiken.
Beslis of het mogelijk is om christenjongeren actief te betrekken bij de activiteiten. Aan de ene kant
leven ze vaak in een andere wereld dan moslimjongeren, maar aan de andere kant zijn zij vaak het
beste in staat om bruggen te slaan naar hun leeftijdsgenoten, vooral christenjongeren vanaf een jaar
of 16. Pubers van 12 tot 15 jaar zijn gewoonlijk erg bezig met hun eigen ontwikkeling (erbij horen,
uiterlijk, etc.) en niet gericht op de ander. Ze worstelen vaak met vragen rond identiteit en geloof.
Oudere jongeren vanaf 16 jaar hebben vaak diepgaande vriendschappen en zijn ook in staat om iets
te doen voor de ander. Ontmoeting met bijvoorbeeld moslimjongeren kan dan een boeiend
gebeuren zijn.
Missionair tienerwerk is ook een mooie kans om christenjongeren van 16 jaar en ouder als
vrijwilliger bij in te schakelen. Zie het als een stukje vorming voor deze jongeren: een manier om ze
on the job te trainen in het handen en voeten geven aan hun geloof en het verwoorden ervan. De
jeugdgroep van de kerk kan ook gezamenlijk een missionair jongerenwerkproject bezoeken om
kennis te maken met de geloofsvisie achter dit werk.

6. Maak een projectplan
In een projectplan komen alle voorbereidingen bij elkaar: de omschrijving van de situatie, de visie, de
methode om de doelen te bereiken, activiteiten, verdeling van taken en verantwoordelijkheden,
randvoorwaarden, begroting, tijdsplanning, publiciteit, verwachtingen van stakeholders (mensen die
geld geven, bidden, ruimte verhuren, etc.). Dit projectplan kun je voorleggen aan iedereen die
betrokken is bij het werk: een kerkenraad, verhuurder, nieuwe medewerkers, sponsors). Iedereen
krijgt zo een duidelijk beeld van het project wat je wilt ondernemen.

7. Aan de slag
Na een goede voorbereiding ga je aan de slag. Wil niet teveel in één keer. Begin bij het begin.
De ervaring leert dat het eerste jaar vaak moeilijk is. Vertrouwen opbouwen gaat langzaam. Wat je
ook doet: het gaat primair om relaties, niet om activiteiten. Pas je activiteiten aan als dat nodig is. Je
activiteit is maar een middel. Zorg dat je niet vasthoudt aan een vorm omdat jij je daar veilig bij voelt.
Vraag jezelf af waar de jongeren het meest aan hebben.

Bovenstaande is ontleend aan de werkmap ‘Hoop voor moslimjongeren/voor missionair jongerenwerk’ van
Evangelie & Moslims:. www.evangelie-moslims.nl

