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Jong Wijktalent 2.0  

Jongwijktalent in Leiden is een effectieve methodiek waar schoolgaande jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 

leren hoe het is om een bijbaan te hebben en hoe zij na schooltijd (zak)geld kunnen verdienen. Deze vroege 

projectmatige ervaring met het (zak)geld verdienen maakt dat jongeren “life kills” leren ontwikkelen en worden 

voorbereid op een echte (bij)baan in de toekomst. Daarnaast leren jongeren verantwoordelijkheid te nemen voor 

hun eigen woonomgeving en leren zij van en met elkaar hoe dit netjes te houden. 

 

Jongwijktalent is volop in ontwikkeling 

Wij ( SOL Leiden) hebben Jongwijktalent in de gebieden Leiden Noord (wijken Noord  en Merenwijk), Leiden West ( 

Morsdistrict en Stevenshof) en Leiden Zuid (wijken Roodenburg, Bos- en Gasthuis) uitgerold. 

Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe werkgevers/opdrachtgevers om het bijbaantjesaanbod zo breed mogelijk te 

maken en op deze manier goed aan te laten sluiten bij de behoefte en interesses van de jongeren. Hierbij maken wij 

ook  gebruik van de SOL Jobcoaches, zij kunnen, indien nodig, op individuele basis de mogelijkheden en interesses 

met jongeren verder onderzoeken.   

Verder zijn wij aan de slag om de introductie en begeleiding van de jonge wijktalenten te vernieuwen. Zo houden de 

Jeugd- en Jongerenmakelaars jongwijktalent sollicitatiegesprekken waarin jongeren die zich aanmelden, een gesprek 

voeren voor de (bij)baan. Ook vragen wij aan de jongeren (ouders worden ook gevraagd om toestemming) om een 

bankrekening te openen waarop zij hun ‘salaris’ krijgen gestort. Hierdoor kunnen zij inzicht verkrijgen hoe zij om 

kunnen gaan met verdiend geld wat maandelijks op hun rekening komt.  

Naast de werkzaamheden die de jongeren verrichten voor de werkgevers/opdrachtgevers, werken de jeugd- en 

jongerenmakelaars samen met de jongeren aan het ontwikkelen van hun ‘life skills’. Dit doen zij op allerlei creatieve 

manieren die passen bij de leefwereld en behoeften van de jongeren.  

 

Jongwijktalent 2.0 samen met woningcorporaties Ons Doel, De Sleutels en Portaal 

De basis voor Jongwijktalent was en is de samenwerking met de woningcorporaties in Leiden. Wij zijn blij dat wij 

deze samenwerking ook in 2022 verder kunnen voortzetten en uitbreiden met woningcorporatie De Sleutels. De 

contractafspraken kunnen worden geharmoniseerd met alle drie de werkgevers/opdrachtgevers (zie hiervoor de 

bijlage) zodat er geen verschillen meer zijn in de financiering en uitvoering van Jongwijktalent door SOL en de 

woningcorporaties. 

In de overeenkomst  tussen SOL Jongwijktalent en de woningcorporaties staat beschreven welke werkzaamheden 

en afspraken er per corporatie en per gebied/wijk worden uitgevoerd. De kern van de werkzaamheden bestaat uit 

het ‘zorgdragen voor de woonomgeving (het met een bepaalde frequentie afval prikken, onkruid wieden en 

zwervende winkelwagentjes terugbrengen naar de supermarkt). Ook het flyeren (huis aan huis verspreiden van post) 

door de wijk en/of het facilitair assisteren van bijeenkomsten in de wijk behoren tot de incidentele opdrachten. 



Nieuwe onderdelen die onder Jongwijktalent in samenwerking met de woningbouwvereniging vorm zouden kunnen 

krijgen zijn bijvoorbeeld: 

- Jaarlijkse “jeugdschouw” in de wijk o.v.v. de corporatie uitvoeren 

- Kleine projecten in de wijk (beschildering/opknapwerk) in opdracht van de corporatie  

- Andere nog, in onderling overleg, nader te beschrijven opdrachten. 

 

De doelstelling en uitvoering van jongwijktalent blijven gehandhaafd. 

Door de wijk schoon en netjes te houden voelen jongeren zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen 

leefomgeving. Tegelijkertijd leren de wijkbewoners de Jongwijktalent jongeren beter én op een andere manier 

kennen. Deelnemers aan Jongwijktalent ontwikkelen ‘life skills’ die zij kunnen gebruiken bij een toekomstige 

werksetting. 

 

De rolverdeling bij Jongwijktalent is in de kern als volgt geregeld: 

De Jeugd- en Jongerenmakelaars en stagiairs van SOL Leiden selecteren de jongwijktalenten en “begeleiden” de 

jongeren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De Leidse corporaties  Ons Doel, Portaal en De Sleutels 

treden op als ‘werkgever’. De afspraken hierover zijn contractueel vastgelegd (zie bijlage). 

 

Vrijwilligersvergoeding 

De jongere krijgt, net zoals bij een ‘echte’ bijbaan, naar leeftijd betaald: 

12/13 jaar  = € 2,35 per uur 

14 jaar   = €2,50 per uur 

15-17 jaar = € 2,75 per uur. 

Dit bedrag is gebaseerd op wat jongeren onder de 18 jaar belastingvrij aan vrijwilligersvergoeding mogen 

ontvangen. Ook willen we de doorstroom naar een ‘echte’ bijbaan bevorderen door het uurtarief niet te hoog 

te maken waardoor het ook aantrekkelijk is voor de jongere om op een gegeven moment door te stromen.  

 

Toekomst 

SOL Leiden en de corporaties Portaal, De Sleutels en Ons Doel spannen zich gezamenlijk in om Jongwijktalent 2.0 tot 

een succes te maken. 

 

 


