voorlichting
preventie

De buurtjongerenwerkers bereiden jongeren, maar ook hun
ouders/verzorgers, voor op allerlei vraagstukken omtrent
Social Media, weerbaarheid, middelengebruik of bijvoorbeeld
groepsdruk. Dit om vaak voorkomende problematiek voor te
kunnen zijn of coaching te kunnen bieden.

“Mijn dochter had behoefte aan een luisterend oor, dat hebben
jullie haar geboden.”

initiatieven ondersteunen
participatie

Regelmatig nemen bewoners, ouders en jongeren met
initiatieven contact op met de buurtjongerenwerkers.
Wij helpen hun vervolgens om, onder eigen uitvoering of in
samenwerking met andere inwoners, activiteiten te organiseren.
Op deze manier ontstaan er allerlei nieuwe projecten en
activiteiten.
In samenwerking met de combinatiefunctionaris worden
bijvoorbeeld sport-, cultuur- en spelactiviteiten georganiseerd.

buurtjongerenwerk
contact
De buurtjongerenwerkers van SWgZ zijn:
Bart Brandts Buys - b.brandtsbuys@swgz.nl - Tel. 06 52 07 19 71
www.sportinzuidhorn.nl
Freddy Plat - f.plat@swgz.nl - Tel. 06 20 86 76 98
Inge Sijtsema - i.sijtsema@swgz.nl - Tel. 06 20 70 15 27
Bertjan Jansen - b.jansen@swgz.nl - Tel. 06 15 57 03 19
Wil je meer weten over het buurtjongerenwerk van SWgZ neem
dan contact met ons op. We komen graag bij je langs of nodigen
je bij ons uit.
Volg ons ook op Facebook (jongerenwerk gemeente Zuidhorn)
en Twitter (@jjw_swgz)
Buurtjongerenwerk SWgz

Jellemaweg 3 - 9801 CG Zuidhorn - 0594 - 50 47 11

Kijk voor meer informatie over
SWgZ en alle overige diensten
van onze stichting op:
www.swgz.nl

buurtjongerenwerk

(STRAATWERK, vervolg) De kracht van het buurtjongerenwerk
is dat de werkers de leef- en denkwereld van de jongeren
kennen. Wij weten wat hen bezighoudt en spreken dezelfde
taal. Het buurtjongerenwerk is flexibel; we werken niet op
gezette tijden en plaatsen maar bewegen mee met de jongeren.

met plezier opgroeien in zuidhorn
In de gemeente Zuidhorn wonen honderden jongeren voor wie
het belangrijk is dat zij zich op een veilige en fijne manier thuis
voelen in onze gemeente.
De afgelopen jaren is er op het gebied van het jongerenwerk veel
veranderd. Denk hierbij aan een ander gebruik van voorzieningen
zoals jongerencentra en hangplekken, maar ook aan de manier
van communiceren. Door de explosieve ontwikkelingen van
Social Media (Facebook, Twitter, Instagram & WhatsApp) is de
communicatie en het contact tussen jongeren veranderd.
Als buurtjongerenwerkers gaan we veel op pad in de dorpen
om in gesprek te raken met de jongeren. Daardoor krijgen we
een goed beeld van welke wensen, behoeftes en vraagstukken
er leven onder de jongeren en hun omgeving. Mede door deze
gesprekken en het opgebouwde contact hebben we al veel
kunnen bereiken met en voor de jongeren in de gemeente
Zuidhorn. We zijn makkelijk benaderbaar en kunnen snel en
praktisch ondersteuning of hulp bieden aan individuele- en
groepen jongeren. Van ondersteuning bij problemen op school
tot het vinden van (vrijwilligers)werk of het organiseren van een
feest of activiteit. Daarnaast kunnen ouders en jongeren ook bij
ons terecht als het gaat om onderwerpen zoals gamen, drugs,
alcohol, groepsdruk, financiële vragen, jonge mantelzorg of een
onprettige situatie binnen het gezin. Indien nodig en gewenst
halen wij onze samenwerkingspartners met verstand van
specifieke zaken erbij.

“Doordat ik je al een paar keer had gezien en je me vroeg hoe
het met me ging durfde ik het jou wel te vertellen.”

Praktische begeleiding
coachen & begeleiden

samenwerken

Vanuit het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) maar ook vanuit
jongeren en/of opvoeders zelf worden de buurtjongerenwerkers
ingezet bij de begeleiding en coaching van individuele- en groepen
jongeren. Wij kunnen hulpvragen en eventuele problemen samen
met de jongeren en hun opvoeders vroegtijdig proberen op te
lossen.

De buurtjongerenwerkers sluiten aan bij diverse groepen
jongeren, scholen, opvoeders, inwoners en samenwerkingspartners. Daarin zijn wij partner in het Centrum voor Jeugd &
Gezin.

“Na bemiddeling van de buurtjongerenwerker tussen ons als
hangjongeren en de buurtbewoners is er een positief contact
ontstaan en begrijpen we elkaar beter.”

straatwerk
presentie

De buurtjongerenwerkers zijn dáár waar de jongeren ook zijn.
Dit is op straat, hangplekken, scholen of bijvoorbeeld sportclubs.
Wij willen contact maken en houden met de jongeren zodat we
samen kunnen werken aan zaken die voor hun belangrijk zijn.
Wij werken enthousiast en met overtuiging aan een leefomgeving
waarin jongeren in beeld zijn en actief meedoen.
Daarbij organiseren wij in principe zelf geen activiteiten maar
vragen we de jongeren wat zij willen en wat ze er aan willen
bijdragen om het mogelijk te maken. Samen komen we tot mooie
activiteiten die gezamenlijk gedragen worden.

verbinden & aansluiten

Buurtjongerenwerk werkt onder andere samen met:
•
Buurtwerk / Maatschappelijk werk
•
Politie
•
Scholen en sportverenigingen
•
Verslavingszorg Noord-Nederland
•
Vluchtelingenwerk Nederland
•
Voedselbank
•
Gemeente Zuidhorn
•
Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds

