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JONGERENWERK

Feiten en cijfers

Dynamisch jongerenwerk bij De Schoor

 Per jaar doen zo’n 2.600 jongeren mee
aan activiteiten van De Schoor.

♦ streetwise ♦ positieve en persoonlijke benadering ♦ spil in de wijk ♦
♦ preventief ♦ leuke activiteiten voor lage prijzen ♦ laagdrempelig ♦

 Elk jaar organiseren ruim 1.500 jongeren activiteiten voor andere jongeren.

Jongerenwerkers werken in het vrijetijdsdomein en organiseren met
jongeren activiteiten die aansluiten op hun wensen en behoeften.

 Elk jaar nemen circa 40.000 keer jongeren deel aan activiteiten van De Schoor.

Ze zijn in staat om (kwetsbare) jongeren te bereiken, langdurige
vertrouwensrelaties met hen op te bouwen en hen te volgen.

 Ook voor specifieke groepen wordt een
aanbod gedaan, bijv. voor de LHBTI’ers,
jonge moeders en kwetsbare meiden.

Daarnaast spelen ze een rol bij het voorkomen van problemen als
schooluitval, overlast, uitsluiting en radicalisering.
De jongerenwerker heeft contact met:
jongeren en hun leefwereld

De Schoor zet zich in voor het welzijn van

school

alle inwoners van Almere. Het preventief

ouder(s)
wat er op straat gebeurt

bereiken van jongeren en samen met hen
op pad gaan, is een belangrijk onderdeel
van het brede activiteitenaanbod van De
Schoor. De basis van waaruit jongerenwerkers met de doelgroep (10 tot 27 jaar) werken is jongerenparticipatie.

De Schoor, Welzijn in Almere
www.deschoor.nl
036-5278500

Thema’s
Weerbaarheid
Gezonde leefstijl
Talentontwikkeling
Positieve actieve
vrijetijdsbesteding

Samenwerkingspartners
Jeugdagent en wijkagent
Wijkteam
Hulpverleningsorganisaties
Gemeente Almere
Scholen (BO, VO, SO, MBO)

Jongeren en netwerkpartners
over het jongerenwerk
Romy, jongere
“Als ik me alleen voel of me
verveel, ga ik vaak naar het
jongerencentrum. Daar kan ik
mezelf zijn en is het altijd gezellig. En daar word ik rustig.”
Dion Ringeling,
wijkagent Stadscentrum
“Samen met de jongerenwerker zoek ik zoveel mogelijk
contact met de jeugd in
“vredestijd” omdat de kans op
verbinding dan het grootst is.”
Samantha, jongere
“Het jongerenwerk heeft mij
grote kansen gegeven; goede coaching, altijd mental
support en ze weten de juiste
dingen te zeggen.”

Beniamina Piras,
MBO College Almere
“Door de samenwerking met
jongerenwerkers wordt de
binding met jongeren vergroot en kunnen we beter
aansluiten bij hun vraag.”
Joey, jongere
“Ik ben vrijwilliger achter de
bar en doe mee met de zangworkshop. Ik heb veel nieuwe
vrienden gemaakt en zit beter in m’n vel.”
Margot Drabbe, Vitree
“Juist vanuit die vrijetijdsetting en dat veilige gevoel dat
de jongerenwerker biedt, weten ze jongeren te binden.
Van daaruit nemen ze hen
mee op weg en houden hen
een spiegel voor.”

Wat doet een jongerenwerker?

Functioneert als rolmodel

Staat dicht bij de jongere

Inspireert jongeren om te ontdekken waar ze goed in zijn

Ondersteunt bij het aanpakken van problemen

Heeft een belangrijke signalerende functie

Moedigt het vinden van een toekomstperspectief aan

Motiveert het opbouwen van een sociaal netwerk

Draagt normen en waarden over

Stimuleert jongeren bewuste keuzes te maken

Fungeert als brug naar instanties

Bevordert een actieve participatie in de maatschappij

Kent de leefwereld van jongeren
Hoe werkt een jongerenwerker?
Jongerenwerkers zoeken, leggen en onderhouden actief contact met
jongeren. In de openbare ruimte, jongerencentra en op social media.
Ze richten zich op groepen, maar ook steeds meer op individuele jongeren. Daarbij investerend in huisbezoeken om ook het contact met
ouders mee te nemen.
Kenmerken van de doelgroep waar het jongerenwerk mee werkt

Sociale contacten willen vergroten

Laag zelfbeeld hebben

Problemen thuis hebben

Zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken

Eigen identiteit ontdekken

Vrijwilligerswerk willen doen

Gepest of gediscrimineerd worden

Talent willen ontwikkelen

Weinig te besteden hebben

School niet afgemaakt hebben en/of werkloos zijn

Met politie in aanraking gekomen

Leven tussen twee culturen
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