Aan:

Gemeente Maasgouw
t.a.v. College van B&W
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Betreft: subsidieaanvraag 2019
Echt, 14 juni 2018

Geacht college,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren
van jongerenwerk in uw gemeente. Het betreft het subsidiejaar 2019. Onze stichting
verzorgt de volgende dienstverlening:
Preventieve ondersteuning jeugd
De jongerenwerker van Menswel stelt zich als doel om te investeren in jongeren zodat zij
in staat zijn om op sociaal, fysiek en psychisch gebied te ontwikkelen in hun eigen
leefomgeving. De focus ligt op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing en opvoeding. De
jongerenwerker ondersteund hen bij de ontwikkeling naar volwassenheid.
Het jongerenwerk in de gemeente Maasgouw is opgebouwd uit vier pijlers:
 Ambulant Jongerenwerk;
 Accommodatiegebonden Jongerenwerk;
 Preventieve activiteiten;
 Individuele coaching van jongeren op het Connect College.
Ambulant Jongerenwerk
De ambulante jongerenwerker bezoekt, op een ongedwongen manier, jongeren in de
gemeente Maasgouw in hun vrije tijd (buiten op straat en in het jongerencentrum) of
tijdens school (in de les, tijdens de pauze en buiten de les, etc.). Dat betekent dat de
jongeren een aantal keren per week bezocht worden op de ontmoetingsplekken met
name op tijden dat jongeren vrij zijn dus met name in de middag en avond. De
jongerenwerker weet waar de locaties zijn, waar jongeren elkaar ontmoeten, en heeft
deze in kaart gebracht, doordat hij veel contact heeft met jongeren en netwerkpartners.
Door jongeren serieus te nemen en te laten zien dat ze er daadwerkelijk bij horen,
verkeert de ambulant jongerenwerker in een positie om hen te kunnen aanspreken op
gedrag (zowel ongewenst als gewenst gedrag). In sommige gevallen geven groepen
jongeren overlast en wordt dit gemeld bij politie of gemeente, waarna dit bij de ambulant
jongerenwerker terecht komt. De ambulant jongerenwerker neemt deze signalen mee
tijdens zijn ambulante rondes. Het effect van het inzetten van een ambulant
jongerenwerker is vaak dat de overlast vermindert, echter de ambulant jongerenwerker is
geen overlastbestrijder. Doordat zowel jongeren als buurtbewoners uit de anonimiteit
worden gehaald en de dialoog met elkaar wordt aangegaan leren beide partijen rekening
te houden met elkaar en ontstaat er wederzijds begrip.
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De kern van de dienstverlening van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie
en advies verstrekking, activering en doorverwijzing (indien nodig). Vanuit de leefwereld
van de jongeren, gaat de ambulant jongerenwerker onderzoeken welke ‘mogelijkheden
er zijn om jongeren te “activeren” en aan de andere kant bezien of er obstakels zijn voor
jongeren in hun persoonlijke omstandigheden die door middel van “hulpverlening”
weggewerkt kunnen worden’. De kracht van het jongerenwerk is om problemen te
normaliseren en te voorkomen dat problemen groter worden gemaakt dan ze zijn.
Accommodatiegebonden Jongerenwerk
In algemene zin biedt het accommodatiegebonden jongerenwerk de mogelijkheid voor
jongeren om elkaar een aantal momenten in de week te ontmoeten onder begeleiding
van een jongerenwerker. Door het vaste karakter van de jongerenaccommodatie, door
de vaste openingstijden en een vaste jongerenwerker, hebben jongeren de mogelijkheid
om elkaar regelmatig (binnen) te treffen, wat de jongerenwerker de mogelijkheid biedt om
een vertrouwensrelatie op te bouwen. Naast het feit dat jongeren elkaar in de
jongerenaccommodatie kunnen ontmoeten, worden er samen met de jongeren
preventieactiviteiten georganiseerd die de jongeren kunnen motiveren tot ander (positief)
gedrag. Ook biedt de ruimte de mogelijkheid om aan talentenontwikkeling te werken en
worden jongeren gestimuleerd om binnen het jongerencentrum zelf activiteiten te
organiseren (voor en door jongeren).
In de gemeente Maasgouw is gebleken dat het openstellen van De Piahoeve in Heel op
dinsdagen en donderdagen van 19.00-22.00 uur van groot belang is voor het contact met
jongeren, die in het verleden problematisch te noemen was. De inloopactiviteit biedt de
mogelijkheid om preventief met jongeren in gesprek te gaan over zaken die spelen in hun
leven en om eventuele problemen direct op te lossen. Om die reden is openstelling in
2019 nog steeds gewenst.
In de kernen Maasbracht, Wessem, Heel, Panheel etc is een nieuwe opkomende groep
gesignaleerd. Het jongerenwerk is voornemens om in 2019 samen met deze groep de
mogelijkheden te bekijken voor het organiseren en het openstellen van ruimte voor en
door deze jongeren.
Preventieve activiteiten
In de gemeente Maasgouw worden er voor jongeren en ouders preventieve programma’s
aangeboden. Het jongerenwerk participeert in het “Maasgouw JONG” netwerk waar
samen met diverse partners (CJG, AMW, GGD, HALT en VVGI) een preventief aanbod
wordt besproken, gepland en uitgevoerd.
Het jongerenwerk voert twee soorten preventieve activiteiten uit in de gemeente
Maasgouw.
 In samenwerking met het CJG wordt een zogenaamd Brugtas Project
aangeboden. Het Brugtas Project is ontwikkeld door jongerenwerkers in Limburg.
Zij signaleerden dat in de voorbereiding van de overstap naar het voortgezet
onderwijs met name informatie wordt gegeven aan ouders/verzorgers en
kinderen over de ‘technische’ kant: Welke richtingen zijn er? Welke vakken
worden gegeven? Voor kinderen zijn er andere onzekerheden en belangrijke
vragen namelijk: Welke kleding moet ik dragen om erbij te horen? Wat doe ik als
ze vragen of ik een sigaret wil roken? Met andere woorden: In wat voor ‘cultuur’
kom ik terecht en hoe stel ik me daarin op? Via een interactief lesprogramma van
circa 1,5 uur worden diverse thema’s met kinderen van groep 8 besproken. De
thema’s zijn onderverdeeld in categorieën: Relaties, Multimedia, Genotmiddelen
en Gezondheid. In de les wordt ingespeeld op vragen uit de klas en krijgen
kinderen informatie hoe om te gaan met dilemma’s. Door het gemis van het
Voortgezet Onderwijs in de gemeente Maasgouw biedt dit programma, voor
groep 8 klassen, de jongerenwerkers de mogelijkheid om jongeren preventief al
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te leren kennen en bekend te maken met de werkzaamheden van het
jongerenwerk.
Tijdens ambulante ronden en in gesprek met jongeren en ouders worden trends
en ontwikkelingen besproken. Indien er trends en ontwikkelingen zijn die invloed
hebben op een (grote) groep wordt er samen met betrokken partijen een
preventieve bijeenkomst georganiseerd. Dat kan zijn door het jongerenwerk zelf
of in samenwerking met gespecialiseerde partijen.

Individuele coaching van jongeren op het voortgezet onderwijs
De jongerenwerkers actief in Maasgouw zijn ook actief op het Connect College in Echt.
Per jaar worden tientallen jongeren van het Connect College gecoacht, waarvan een
kwart afkomstig is uit de gemeente Maasgouw, die op een of meerdere leefgebieden
problemen hebben en daardoor moeite hebben met meedraaien in het schoolsysteem.
De individueel jongerencoach richt zich op deze individuele jongeren en richt zich op het
bereiken van concrete doelen: door te leren probleemoplossend bezig te zijn ten aanzien
van zichzelf en de omstandigheden waarin zij/hij leeft (thuis, op school of werk, in de
vrije tijd, gezondheid en welzijn, wonen, financiën); veranderingen aan te brengen in
eigen houding, gedrag, beleving, cognitie of communicatie te bewerkstelligen;
zelfstandig keuzes te maken en zelfstandig te functioneren in de huidige maatschappij.
Tijdens het werken met deze jongeren onderhoudt de jongerenwerker contact met
bijvoorbeeld de ouders, school, gezinscoaches en andere partijen die zich op dat
moment met de individuele jongere bezighouden.
De individueel jongerenwerker is een mix tussen een ambulant jongerenwerker en een
maatschappelijk werker. Dat betekent dat deze jongerenwerker ´outreachend´ werkt,
jongeren bezoekt bij diverse (openbare) ontmoetingsplekken in hun vrije tijd en signaleert
op mogelijk opvallend gedrag. De jongerencoach voert tot een bepaalde hoogte ook de
hulpverlening uit op basis van vertrouwen. Tijdens het coaching proces wordt afgeweken
van reguliere manieren van werken, zoals bijvoorbeeld de methodes waarmee het
maatschappelijk werk werkt. Dat betekent dat de jongerencoach geen negen tot vijf
mentaliteit heeft en zelden afspreekt in een kantoor setting, zodat hij of zij daarmee goed
aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Daarnaast is de jongerencoach goed (mobiel
en via social media) bereikbaar en kan indien nodig snel inspelen op ontwikkelingen die
snelle interventies vragen.
In 2019 wordt onderzocht of het jongerenwerk kan aansluiten bij Sint Ursula.
Aandachtsgebieden
Actiepunten voor 2019 zijn:
 Continuering ambulante werkzaamheden;
 Nieuwe jongerengroep huisvesten in een accommodatie die voor en door deze
jongeren wordt gerund;
 Continuering van inloop activiteit Piahoeve met 2 avonden per week;
 Uitrollen van het Brugtas Project voor groep 8 klassen;
 Opbouwen van contacten bij het Ursula College.
Rapportage
Werkzaamheden van de jongerenwerkers worden verantwoord in een interne
Menswelrapportage. De resultaten worden gedurende het jaar, in bestaande
overlegstructuren, met u besproken. De gegevens geven u een mogelijkheid tot sturen.
Tussentijds houdt de jongerenwerker u zoveel mogelijk op de hoogte van de dagelijkse
gang van zaken.
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In uren
Bovenstaande aspecten van het jongerenwerk worden in 40 weken gemiddeld 29 uur
als volgt ingezet (incl. reistijd):
Onderdeel

Uren

Outreachend jongerenwerker/ preventieve activiteiten ( +/- 23
Hbo).
Overleg: jongerenoverleg Maasgouw, intervisie,
preventieoverleg Midden-Limburg, netwerk, rapportage
ect. (Hbo)
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Accommodatiegebonden jongerenwerk (Mbo)
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Subsidiebijdrage
Voor het uitvoerende van bovengenoemde dienstverlening vragen wij u een
subsidiebijdrage aan voor:
De diverse aspecten van jongerenwerk
De kosten van de activiteiten, gehouden tijdens de ontmoetingsavonden in de Pia Hoeve,
zijn niet in het bovenstaande bedrag opgenomen. Hierover bestaat een afzonderlijke
afspraak met u.

In afwachting van uw reactie teken ik,

Met vriendelijke groet,

Terry van der Aa
Manager
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