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Voor u ligt een document met als ti-
tel Visie Jongerenwerk. Dit document 
is opgesteld om inzicht te geven in de 
werkzaamheden van jongerenwerkers. 
Verder worden de doelen en motieven 
van onze werkzaamheden toegelicht.

Jongerenwerk is een vakgebied dat niet 
in een zin te vatten is. Mensen hebben 
vaak een idee, maar waarschijnlijk be-
helst dat maar een klein deel van wat 
jongerenwerk in totaliteit inhoudt. Daar-
om behoeft het regelmatig uitleg om een 

goed beeld te krijgen van de werkzaam-
heden.

Nu gemeenten sinds 1 januari 2015 ook 
verantwoordelijk zijn geworden voor het 
Sociaal Domein, waaronder de jeugd-
zorg, is met de komst van wijkteams de 
invulling van het jongerenwerk in vele 
gemeenten veranderd. Diensten worden 
niet meer provinciaal ingekocht maar 
decentraal door gemeenten. Binnen de 
wettelijke kaders zijn gemeenten vrij in te 
kopen om op hun manier vorm te ge-
ven aan de beleidsdoelstellingen. Deze 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat het 
niet vanzelfsprekend is dat de geijkte in-
stellingen hun werk behouden maar dat 
er een marktwerking is ontstaan. Nieu-
we organisaties en ZZP’ers zijn naast 
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de geijkte instellingen als spelers op de 
markt gekomen met ook elk hun eigen 
motieven en doelen.

Vanwege de wildgroei van nieuwe initi-
atieven en organisaties hebben jonge-
renwerkers van Stichting Menswel dit 
visiedocument geschreven om het vak-
gebied toe te lichten. Deze visie geeft 
een beknopt inzicht in de werkzaamhe-
den van een jongerenwerker en met wel-
ke motieven deze worden uitgevoerd. 
Voordat deze visie wordt toegelicht is 
het eerst belangrijk om te weten wat 
Stichting Menswel voor een organisatie 
is en wat zij doen.Jongerenwerk is 

een vakgebied dat niet 
in een zin te vatten is
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Menswel is een welzijnsstichting die 
werkzaam is in de drie MER gemeenten: 
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerda-
len. Medewerkers van Menswel richten 
zich op het versterken van de dorpsge-
meenschappen en vrijwilligersinitiatie-
ven. Samenhang en flexibiliteit zijn be-
langrijke begrippen in de uitvoering van 
de diensten. De medewerkers zoeken 
voortdurend de samenwerking zowel 
binnen de eigen organisatie als met col-
lega’s van andere instellingen, waarbij 
gekeken wordt hoe vragen vanuit de 
dorpsbewoners, verenigingen, cliënten, 
mantelzorgers, jongeren enzovoorts het 
beste bediend kunnen worden. 

Menswel ziet het (vanuit haar generalis-
tische aanpak) mede als haar taak om 
elk dorp goed in kaart te brengen. Waar 
nodig wordt (tijdelijke) ondersteuning 
geboden. Door aanwezig te zijn in de 
dorpen zijn medewerkers toegankelijk 
en makkelijk aanspreekbaar en zijn de 
medewerkers van Menswel bekend met 
wat er leeft en kunnen hierop samen met 
bewoners en andere organisaties inspe-
len. Hoewel er sprake is van integrale 

dienstverlening, wordt het werk in vier 
groepen van diensten onderverdeeld:

1. Opbouwwerk
Dit is sterk gericht op de verbetering van 
de leefbaarheid in de dorpen, onder an-
dere via de beweeg- en cultuurcoach en 
wijksteunpunten. Een actieve buurt met 
betrokken inwoners.

2. Versterken van vrijwilligerswerk
Het Steunpunt Vrijwilligers is de centrale 
plek voor scholing, informatie en advies 
op het gebied van vrijwilligerswerk. In 
een participatiesamenleving wordt een 
steeds groter beroep gedaan op vrijwil-
ligers. 

3. Cliëntondersteuning
Het zolang mogelijk kunnen behouden 
van zelfstandigheid, al dan niet met hulp 
van de directe omgeving, staat hierbij 
centraal. Dit gebeurt onder andere via de 
huiskamerprojecten waardoor mensen 
zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen en hun 
mantelzorgers worden ontlast. 
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4. Jeugd- en jongerenwerk
Deze werksoort is eigenlijk een speci-
fieke kruising tussen opbouwwerk en  
cliëntondersteuning. Gezien de specifie-
ke behoefte van sommige groepen jon-
geren worden zij door middel van vind-
plaatsgerichte benadering ondersteund 
om hun talenten te ontdekken op weg 
naar hun volwassenheid. 

De visie beschreven in dit document zal 
zich enkel richten op de werkzaamhe-
den van het jeugd- en jongerenwerk van 
Menswel.

Op pedagogische wijze ondersteunt en 
investeert het jongerenwerk van Mens-
wel preventief in jongeren van 10 t/m 23 
jaar. Wij doen dit zowel individueel als in 
groepsverband. We ondersteunen hen 
in hun ontwikkeling naar zelfredzame 
volwassenen die participeren in de ge-
meenschap en zich een plek verwerven 
in de maatschappij. Aangezien jongeren 
een belangrijk onderdeel van de ge-

meenschap zijn (namelijk de toekomst) 
is het belangrijk hun aanwezige capaci-
teiten en talenten te ondersteunen en te 
stimuleren. Dit is de kern van een pre-
ventief beleid. Het jongerenwerk heeft 
een signalerende functie en verwijst 
indien nodig door naar relevante instan-
ties. De jongerenwerker sluit aan op de 
leefwereld van de jongeren vanuit een 
gelijkwaardige relatie.
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Jongeren zijn de belangrijkste inwoners 
van onze samenleving, namelijk onze 
toekomst, en daarom is het van belang 
hen zeer zorgvuldig te behandelen. Zij 
hebben sterk de behoefte om elkaar te 
ontmoeten en hebben hier vaak geen 
geschikte locatie voor. De openbare 
ruimte is met uitstek een ideale omge-
ving voor jongeren om elkaar te ontmoe-
ten. Mits zij zich aan de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) houden is dit 
geen enkel probleem. 

De jongerenwerker van Menswel stelt 
zich als doel om te investeren in jonge-
ren zodat zij in staat zijn om op sociaal, 
fysiek en psychisch gebied te ontwikke-
len in hun eigen leefomgeving. De focus 
ligt op ontmoeting, ontwikkeling, ont-
plooiing en opvoeding. Zoals benoemd 
ondersteunt de jongerenwerker hen bij 
de ontwikkeling naar volwassenheid. 

“Ongeveer 79% van de doelgroep van 
het jongerenwerk heeft een opleiding 
tot het niveau van VMBO en MBO. Met 
andere woorden, het jongerenwerk is 
bij uitstek een voorziening voor laagge-
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2 https://www.sociaalwerknederland.nl/uploads/Webwinkel/De_staat_van_professioneel_jeugd-_en_jongerenwerk_in_Nederland_2009.pdf
3 Greenwood, Kratochwill & Clements (2008) (120620_OSK_Omgaan_met_gedragsproblemen_in_het_onderwijs.pdf) 

Het jongerenwerk staat of valt met de duurzame relatie die de jongerenwerker op weet 
te bouwen met jongeren. Continuïteit in werk is daarom van essentieel belang. Zij zijn 
experts in het leggen en contact onderhouden met jongeren. Jongerenwerkers van 
Menswel zijn toegankelijk voor alle jongeren en helpen jongeren in de ontwikkeling naar 
volwassenheid en stellen zich als doel om bekend te zijn bij minstens 20% van alle jon-
geren in de gemeenten waarin zij werken. Zij weten aansluiting te vinden bij de leefwe-
reld van jongeren. Jongerenwerkers richten zich op de zogenaamde vier O’s, namelijk: 
ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing en opvoedkundige taak. Met dit laatste wordt 
bedoeld ‘aanspreken’ en ‘grenzen stellen’. 

Met het ongedwongen karakter van de contacten met de jongerenwerker wordt de 
relatie met jongeren opgebouwd voordat problemen zich ontwikkelen en is deze pre-
sent als problemen zich voordoen. Daarmee onderscheiden jongerenwerkers zich van 

De jongerenwerker richt zich op het ondersteunen van een gezonde ontwik-
keling in een veilige omgeving, die jongeren in staat stelt om volwaardig deel te 
nemen aan het maatschappelijke leven. Jongeren zijn de volwassenen van de 
toekomst en dienen zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien tot verantwoor-
delijke en participatieve burgers. Als onderdeel van een inclusieve samenleving 
en een vitale gemeenschap zijn actieve jongeren essentieel 1.

schoolde jongeren”2. In de praktijk van 
Stichting Menswel komt het percenta-
ge overeen met het landelijk gemiddel-
de.

De inzet van een jongerenwerker heeft 
in veel gevallen het positieve effect dat 
overlastsituaties inzichtelijk worden, 

verminderen of verdwijnen. Het jonge-
renwerk richt zich met name op jonge-
ren tussen de 10 en 23 jaar, die worden 
gekarakteriseerd als ongebonden, so-
ciaal uitgesloten, gemarginaliseerd, niet 
betrokken of antisociaal. Dit komt neer 
op ongeveer 20% van alle jongeren (zie 
figuur 1)3. 
 

Figuur 1: Three-tier model 

Tertiaire preventie: ge-
specialisserde individuele 
interventies voor kinderen 
met hoog risicogedrag

Secundaire preventie:
speciale (groeps-) inter-
venties voor kinderen met 
risicogedrag

Primaire preventie:
school-/klasactiviteiten/
lessen voor alle kinderen 
en bij opvoeden betrok-
ken volwassenen

Continuüm van positief 
opvoeden thuis en op 
school: per school wor-
den de niveaus ingevuld 
met concreet aanbod en 
professionals

~5%

~15%

~80% van kinderen
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De jongerenwerker van Menswel stelt 
zich als doel om deze 20% van de jon-
geren te motiveren tot positieve ontwik-
kelingen in gedrag, zodat zij opgroeien 
tot vitale volwassenen met een positief 
toekomstperspectief. Dit doel kan even-
eens bereikt worden door in te zetten op 
de 80% jongeren, (landelijk cijfer), die het 
goed doen en met hun voorbeeldgedrag 

1 BV Jong Beroepscode kinder- en jongerenwerk 
(2014)

vele andere professionals die met jonge-
ren werken. Jongerenwerkers doen dat 
door zich in de vrijetijdsbesteding van de 
jongeren te begeven. De werkwijzen die 
het jongerenwerk uitvoert bevinden zich 
op twee gebieden, namelijk preventie en 
participatie. Door in te zetten op deze 
twee gebieden beoogt het jongerenwerk 
jongeren in een vroeg stadium te helpen 
en ondersteunen in hun weg naar vol-
wassenheid. 

Vanuit de intermediaire positie heeft het 
jongerenwerk de taak om de verschil-
lende werelden waarin jongeren zich 
begeven met elkaar te verbinden. Denk 
aan de systeemwereld (gemeenten, ver-
enigingen, organisaties en stichtingen) 
met de leefwereld van jongeren (straat-
cultuur). Met een methodische aanpak 
zorgt het jongerenwerk voor de verbin-

ding tussen jongeren, de systeemwereld 
en samenleving. Daarin wordt gestreefd 
naar wederzijds begrip.

de andere 20% mee krijgen. Het doel 
van Menswel is om in het werkgebied in 
Midden-Limburg een actieve bijdrage te 
leveren aan het dalen van dit landelijke 
percentage. De kanttekening moet ge-
maakt worden dat het directe effect in 
de gemeente zich niet in percentages uit 
laat drukken. Wel durven we te stellen 
dat dit op langer termijn zichtbaar zal 

worden middels aantoonbare succes 
ervaringen.

“Jongerenwerkers leggen makkelijk 
contact met moeilijk bereikbare jon-
geren. Ze zijn als professionals bijna 
monopolist op dit gebied. Laagge-
schoolde jongeren komen automatisch 
op ze af. Ze weten wat er in de buurt 
te doen is en hoe ze jongeren kunnen 
helpen. Ze zijn de honing waar de bijen 
vanzelf op af komen. Het jongerenwerk 
stelt zich open en laagdrempelig op en 
bouwt de contacten professioneel uit. 
Hierdoor zijn ze de verbindende scha-
kel, soms zelfs in de aanpak van jeugd-
werkloosheid”4.  Drs. Jaap Noorda, on-
derzoeker jongerenwerk.

4 Drs. Jaap Noorda, onderzoeker jongerenwerk In-

terview met MOgroep W&MD, September 2009
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SOORTEN JONGERENWERK
Het jongerenwerkteam van Menswel heeft een strategie ont-
wikkeld waarin een opsplitsing in vijf categorieën wordt ge-
maakt die nauw met elkaar verbonden zijn, namelijk:

· Hulperlening· Buurt/wijk · Politie & justitie

· School/werk · Huisvesting· Schuld, werk 
& uitkering

AMBULANT JONGEREN-
WERK
De ambulante jongerenwerker bezoekt 
op een ongedwongen manier jongeren 
in de regio (werkgebied) in hun vrije tijd 
(buiten op straat en in het jongerencen-
trum) 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 jonge-
ren elkaar ontmoeten, en heeft deze in 
kaart gebracht, doordat hij veel contact 
heeft met jongeren en netwerkpartners. 
Als buurtpedagoog is de ambulant jon-
gerenwerker een zogenoemde ‘make-
laar in respect’5. Door jongeren serieus 
te nemen en te laten zien dat ze er daad-
werkelijk bij horen, verkeert de ambulant 
jongerenwerker in een positie om hen 
te kunnen aanspreken op gedrag (zo-
wel ongewenst als gewenst gedrag). In 
sommige gevallen geven groepen jonge-
ren overlast en wordt dit gemeld bij po-
litie of gemeente, waarna dit bij de am-
bulant jongerenwerker terecht komt. De 
ambulant jongerenwerker neemt deze 
signalen mee tijdens zijn ambulante ron-
des. Het effect van het inzetten van een 
ambulant jongerenwerker is vaak dat de 
overlast vermindert, echter de ambulant 
jongerenwerker is geen overlastbestrij-

5 M. De Winter (2008) Makelaar in Respect, RMO
6 J. Schellekens,(1998) Hoeklijnen Ambulant Jongerenwerk, SWP
Figuur 2: De jongerenwerker is de verbindende factor tussen de leefwereld van 
de jongeren en de systeemwereld.
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der. Doordat zowel jongeren als buurt-
bewoners uit de anonimiteit worden 
gehaald en de dialoog met elkaar wordt 
aangegaan leren beide partijen rekening 
te houden met elkaar en ontstaat er we-
derzijds begrip.

De ambulant jongerenwerker is zowel 
groepsgericht als individueel gericht. In-
dividuen maken namelijk deel uit van een 
groep, dus als er iets verandert bij een 
individu heeft dit ook effect op de groep. 
Om verandering bij deze jongeren te-
weeg te kunnen brengen is het hebben 
van een vertrouwensrelatie noodzakelijk. 
Door veelvuldig contact met deze jonge-
ren ontstaat deze vertrouwensrelatie. 

Vanuit die vertrouwensrela-
tie gaat de jongerenwerker met de 
jongeren het gesprek aan over hun 
huidige levensstijl en mogelijkhe-
den voor verandering. Vervolgens 
leidt het ambulant jongerenwerk 
hen door naar ‘situaties waarin ze 
verder werken aan ontwikkeling, 
ontplooiing, draagkracht vergroting 
of draaglast vermindering”. Jan 
Schellekens, Hoeklijnen Ambulant 
Jongerenwerk.6

De kern van de dienstverlening van het 
ambulant jongerenwerk is signalering, 
informatie en advies verstrekking, acti-
vering en doorverwijzing (indien nodig). 

Vanuit de leefwereld van de jongeren, 
gaat de ambulant jongerenwerker on-
derzoeken welke ‘mogelijkheden er zijn 
om jongeren te “activeren” en aan de 
andere kant bezien of er obstakels zijn 
voor jongeren in hun persoonlijke om-
standigheden die door middel van “hulp-
verlening” weggewerkt kunnen worden’. 
De kracht van het jongerenwerk is om 
problemen te normaliseren en te voor-
komen dat problemen groter worden 
gemaakt dan ze zijn. 

Het ambulant jongerenwerk is dan ook 
een van de grote leveranciers van jonge-
ren aan zowel het individueel jongeren-
werk als het accommodatie gebonden 
jongerenwerk.

Voorbeeld:
Via klachten die binnenkomen bij de 
gemeente en de politie weet de am-
bulant jongerenwerker dat de groep 
jongeren die elkaar ontmoeten bij de 
supermarkt zich mogelijk hinderlijk 
gedragen. Daarnaast zijn er signalen 
van mogelijk dealen binnengekomen 
bij de politie. Als de politie deze groep 
bezoekt rennen de jongeren snel weg. 
Hierdoor krijgt de politie in deze situa-
tie niet de kans om inzichtelijk te maken 
wie deze jongeren exact zijn. 

Tijdens de ambulante ronde bezoekt 
de jongerenwerker deze groep jonge-

ren om een praatje met ze te maken. 
Meer dan de helft van deze groep kent 
de ambulant jongerenwerker al en roe-
pen zijn naam al bij aankomst. Tijdens 
het praatje dat de jongerenwerker 
maakt met deze groep vertellen de jon-
geren dat ze noodgedwongen buiten 
staan omdat ze niet met de hele groep 
binnen kunnen zitten bij een van de 
vrienden thuis. Ze vertellen dat som-
mige buurtbewoners stiekem door de 
ramen aan het kijken zijn en als ze goe-
dendag zeggen tegen voorbijgangers 
krijgen ze geen reactie terug en lopen 
de voorbijgangers snel voorbij. Een 
broer van een van de jongeren heeft 
zojuist zijn rijbewijs gehaald en be-
zoekt de groep soms vluchtig voordat 
hij naar zijn vriendin gaat. Het kenteken 
van de auto van deze jongen is tevens 
doorgegeven bij de politie als mogelij-
ke dealer. 

De winter staat voor de deur en daar-
om nodigt de jongerenwerker deze 
groep uit om het jongerencentrum te 
bezoeken. Direct gaan ze samen op 
bezoek bij het jongerencentrum waar 
de accommodatie gebonden jonge-
renwerker zich voorstelt en het contact 
legt met deze groep. Nu deze groep 
binnen is gaat de ambulant jongeren-
werker weer verder met zijn ambulante 
ronde.
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ACCOMMODATIE GEBON-
DEN JONGERENWERK
Accommodatie gebonden jongerenwerk 
biedt voor jongeren in leeftijd van 10-15 
jaar en 16-23 jaar de mogelijkheid om 
elkaar een aantal momenten in de week 
te ontmoeten in het jongerencentrum 
onder begeleiding van een jongeren-
werker. Door het vaste karakter van het 
jongerencentrum, door de vaste ope-
ningstijden en een vaste jongerenwer-
ker, hebben jongeren de mogelijkheid 
om elkaar regelmatig (binnen) te treffen, 
wat de jongerenwerker de mogelijkheid 
biedt om een vertrouwensrelatie op te 
bouwen. 

Naast dat jongeren elkaar in het jonge-
rencentrum kunnen ontmoeten, worden 
er samen met de jongeren preventieac-
tiviteiten georganiseerd die de jongeren 
kunnen motiveren tot ander (positief) 
gedrag. Ook biedt de ruimte de moge-
lijkheid om aan talentenontwikkeling te 
werken en worden jongeren gestimu-
leerd om binnen het jongerencentrum 
zelf activiteiten te organiseren (voor en 
door jongeren).

In het jongerencentrum is er een nauwe 
samenwerking met zowel de ambulant 
jongerenwerker als de individueel jonge-
renwerker die met regelmaat het jonge-
rencentrum bezoeken. Door dit netwerk 
en intensieve informatie-uitwisseling 
wordt de werkwijze en het resultaat 
enorm versterkt.



11. Visie jongerenwerk Menswel 2017

Voorbeeld:
Tweemaal per week is het jongeren-
centrum open. Allerlei jeugdigen in de 
leeftijd van 10-16 jaar en jongeren in de 
leeftijd van 16-23 jaar van verschillende 
subculturen bezoeken met grote regel-
maat het jongerencentrum. Naast de 
bezoekers komen de collega jongeren-
werkers, die ambulant en individueel 
werken, ook regelmatig op bezoek om 
een praatje te maken met de jongeren. 

Het valt de jongerenwerkers op dat 
steeds meer jongeren problemen on-
dervinden op verschillende leefgebie-
den. Bij een enkeling van deze bezoe-
kers zijn de problemen niet meer te 
overzien en gaat het met blowgedrag 

gepaard. Het gaat zelfs zo slecht dat 
ze de keuze hebben gekregen om naar 
een kliniek te gaan of als tweede optie 
naar een gesloten instelling. De indi-
vidueel jongerenwerker heeft onlangs 
diverse jongeren begeleid en in goed 
overleg, middels advies en ondersteu-
ning, de stap kunnen laten zetten om 
zich op te laten nemen in een kliniek. 
Samen besluiten ze om een laagdrem-
pelige activiteit te organiseren waarin 
een van deze jongeren zijn ervaringen 
deelt met deze groep. Het praatje van 
de ervaringsdeskundige duurt 20 mi-
nuten en de jongeren luisteren aan-
dachtig. Ze spreken grote waardering 
uit voor het feit dat deze jongen het lef 
heeft om zijn verhaal met deze groep 
te delen.

De volgende keer loopt een van de jon-
geren naar de accommodatie gebon-
den jongerenwerker toe en vertelt hem 

dat hij sinds de bijeenkomst niet meer 
heeft geblowd. Een week later is dat 
nog steeds het geval. In plaats van het 
blowen heeft hij nu een abonnement 
afgesloten bij de sportschool en is hij 
actiever geworden bij de voetbalclub. 
Daarnaast is hij nu nauwer betrokken 
bij de activiteiten die voor en door jon-
geren worden georganiseerd in het 
jongerencentrum.
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INDIVIDUEEL JONGEREN-
WERK
De individueel jongerenwerker richt zich 
op de individuele jongeren en coacht 
diegenen die deel uitmaken van een ri-
sicogroep of die neigen naar een risico-
groep. De individuele jongeren worden 
voor deze begeleiding doorverwezen 
door netwerkpartners, door de ambu-
lant jongerenwerker of melden zichzelf 
aan op vrijwillige basis. Ze hebben vaak 
problemen op meerdere leefgebieden en 
zijn daardoor zelf niet in staat de omslag 
naar verantwoordelijk burgerschap7 te 
maken. De individueel jongerenwerker 
richt zich op het bereiken van concrete 
doelen: door te leren probleemoplos-
send bezig te zijn ten aanzien van zich-
zelf en de omstandigheden waarin zij/
hij leeft (thuis, op school of werk, in de 
vrije tijd, gezondheid en welzijn, wonen, 
financiën); veranderingen aan te bren-
gen in eigen houding, gedrag, beleving, 

cognitie of communicatie te bewerkstel-
ligen; 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, ge-
zinscoaches en andere partijen die zich 
op dat moment met de individuele jon-
gere bezighouden. 

De individueel jongerenwerker is een 
mix tussen een ambulant jongerenwer-
ker en een maatschappelijk werker. Dat 
betekent dat deze jongerenwerker ´out-
reachend´ werkt, jongeren bezoekt bij 
diverse (openbare) ontmoetingsplekken 
in hun vrije tijd en signaleert op moge-
lijk opvallend gedrag. De jongerencoach 
voert tot een bepaalde hoogte ook de 
hulpverlening uit op basis van vertrou-
wen. Tijdens het coaching proces wordt 

Het jongerencentrum wordt goed be-
zocht. Sinds enkele maanden is er een 
bezoeker in het jongerencentrum die 
opvalt door zijn gedrag. Hij is erg druk 
en zoekt veelal de grens op van hoe ver 
hij kan gaan met zijn gedrag in het jon-
gerencentrum. De accommodatie ge-
bonden jongerenwerker heeft daarom 
enkele gesprekken met hem gevoerd. 
Uit deze gesprekken blijkt dat er meer 
aan de hand is. Het contact met zijn ou-
ders loopt niet lekker thuis, op school 
gaat het niet goed en is hij onlangs 

7 file:///Users/daanrooijakkers/Downloads/brochu-
rehandvestverantwoordelijkburgerschap.pdf
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geschorst. Hij heeft diverse schulden 
gemaakt doordat hij zijn zorgverzeke-
ring en telefoonabonnement niet heeft 
betaald. Daarnaast blowt deze jongen 
regelmatig. Uit het gesprek komt naar 
voren dat hij zijn problemen niet meer 
overziet. Dit verklaart voor een deel ook 
zijn gedrag in het jongerencentrum als 
een schreeuw om aandacht. De ac-
commodatie gebonden jongerenwer-
ker besluit de individueel jongerenwer-
ker te betrekken. Aan de jongen laat hij 
weten dat hij een collega heeft die hij 

vertrouwt en die wellicht iets voor hem 
zou kunnen betekenen. Met dit, zoge-
naamd geleend vertrouwen gaat de 
individueel jongerenwerker met deze 
jongen in gesprek. 

De individueel jongerenwerker spreekt 
wekelijks met deze jongen af en gaat 
actief met deze jongen aan de slag om 
aan zijn problemen te werken. Ze ma-
ken samen inzichtelijk welke schulden 
hij heeft, maken betalingsafspraken 
met de schuldeisers. Daarnaast betrekt 

hij het maatschappelijk werk om samen 
het gesprek met ouders aan te gaan 
om de relatie te verbeteren. Met de 
verslavingszorg worden afspraken ge-
maakt om meer kennis te vergaren over 
de risico’s van zijn blow gedrag. Door 
te werken aan zijn problemen verandert 
zijn gedrag zowel op school als thuis 
en in het jongerencentrum. Wekelijks 
heeft deze jongen contact met de in-
dividueel jongerenwerker. De ene week 
spreken ze af, een andere keer bellen 
ze of hebben ze contact via WhatsApp.

afgeweken van reguliere manieren van 
werken, zoals bijvoorbeeld de metho-
des waarmee het maatschappelijk werk 
werkt. Dat betekent dat de jongeren-
coach 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 jon-
geren. Daarnaast is de jongerencoach 
goed (mobiel en via social media) bereik-
baar en kan indien nodig snel inspelen 
op ontwikkelingen die snelle interventies 
vragen.
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8 E. Nijland, C. Boomkens & J.W. Metz (2013) De Kracht van Meidewerk, Hogeschool van Amsterdam
9 http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Meiden_meer_in_beeld.pdf

MEIDENWERK 
De terminologie ´Meidenwerk’ is een 
methode van het jongerenwerk die zich 
specifiek richt op meisjes en jonge vrou-
wen in de leeftijd van 10 tot en met 23 
jaar (deze term is een vakgebied aan-
duiding en daarmee niet discriminerend 
bedoeld). Kenmerkend aan het meiden-
werk is dat het sekse-specifiek is, dit 
betekent dat het geslacht (vrouwelijk) 
het uitgangspunt van het programma 
vormt8. De reden om sekse-specifiek 
te werken met meiden, is omdat het 
geslacht van invloed is op de ontwikke-
lings- of ondersteuningsvraag. Dit type 
jongerenwerk wordt dan ook altijd door 
een vrouwelijke medewerkster uitge-
voerd.

Kenmerkend voor de doelgroep meiden 
is dat hun problemen op zichzelf gericht 
zijn9. Meiden die weinig zelfvertrouwen 
hebben trekken zich terug, knokken 
minder voor hun opleiding en toekomst 
en zijn sneller slachtoffer van autoritai-
re jongens: loverboys. Ze beschadigen 
zichzelf of hebben eetproblemen. Ove-

rigens is er een kleine groep meiden die 
gerekend moet worden tot de overlast 
gevende jongeren. Daarbij speelt onder 
meer grensoverschrijdend (seksueel) 
gedrag een rol. Dat zijn bijvoorbeeld 
meiden die zichzelf ‘verkopen’ voor een 
drankje, maar ook meiden die op de 
vuist gaan met andere meiden. Dikwijls 
is een jongerencentrum de enige plek 
waar meiden terecht kunnen om onder 
elkaar te zijn. Een neutrale plek waar ze 
over hun ideeën, gedachten en proble-
men kunnen praten. 

Voorbeeld:
Zowel op straat (tijdens de ambulante 
ronden), op school als in het jongeren-
centra zijn er een vijftal meiden in de 

JONGERENOPBOUWWERK
Het jongerenopbouwwerk richt zich op het actief betrekken van jongeren bij het op-
zetten van projecten ter verbetering van hun leefomgeving die zijzelf aankaarten. Deze 
ondersteuning draagt, door hun actieve rol, bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar. Hiervoor worden materiële en immateriële facilitei-
ten aangeboden, zodat recreatieve en ontplooiende activiteiten voor en door jongeren 
ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld projecten op scholen of in de 
wijk die de leefbaarheid en saamhorigheid in de omgeving vergroten. Denk bijvoorbeeld 
aan het realiseren van een hondenpoep-vrije speellocatie in 
het dorp. Jongerenopbouwwerk zorgt ervoor dat deze door 
jongeren zelf ondernomen initiatieven een grotere kans van 
slagen hebben, dat leeftijdgenoten geïnspireerd raken, jonge-
ren verbonden worden met andere initiatieven en dat mensen 
samenwerken en voor anderen openstaan.  Essentieel is dat 
de jongeren actief participeren en verantwoordelijk zijn. Ken-
merkend voor de projecten is dat het initiatief zoveel mogelijk 
bij de burgers ligt.

leeftijd van 14-16 jaar die opvallen door 
hun gedrag. De middelbare school, 
politie, Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) en het jongerenwerk maken zich 
zorgen om deze meiden. Een jaar gele-
den waren ze op school nog erg verle-
gen en netjes. Sinds enkele maanden 
hebben ze een grote mond, kleden ze 
zich schaars, zijn veelal lichamelijk met 
verschillende jongens en trekken veelal 
naar de zogenaamde ‘foute’ jongens. 
Een grote verandering in gedrag ten 
opzichte van een jaar geleden.

De meidenwerker zoekt contact met 
deze meiden via school, het jongeren-

Voorbeeld:
Aan het einde van de zomer komt een 
van de jongerengroepen in de gemeen-
te met het idee dat ze het openbaar 
trapveldje willen aanpassen. Tijdens 
de ambulante ronden komt het jonge-
renwerk veelvuldig een groep tegen bij 
dit trapveldje, dat een van de weinig 
goede trapveldjes in de gemeente is. 
Er wordt veel gebruik van gemaakt van 
dit trapveldje en dat is ook te zien aan 
de staat van het veld. Jongeren van de 
voetbalclub voetballen er ook veel als 
ze niet bij de voetbalclub terecht kun-
nen. 

De jongeren zijn niet tevreden met 
het veld. Het gras is op veel plekken 
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centrum en op straat, samen met de 
ambulant jongerenwerker. In het jonge-
rencentrum wordt er een vaste avond 
gecreëerd die enkel bedoeld is voor 
meiden. Naast dat er een veilige om-
geving is gecreëerd voor deze meiden 
en zij daar elkaar kunnen ontmoeten 
en kunnen ontspannen worden er ook 
geregeld thema’s besproken en be-
handeld. De thema’s zijn zowel recre-
atief (filmavond, nagels lakken etc.) als 
preventief (seksualiteit, weerbaarheid, 
sociale vaardigheden etc.). De meiden 
zoeken elkaar naast de bijeenkomsten 
ook op en hebben kennis en vaardig-
heden opgedaan waardoor enkele van 
deze meiden niet meer op straat te zien 
is bij de zogenaamde ‘foute’ jongens.

weg, de goals staan te ver uit elkaar, 
er is geen ballenvanger waardoor de 
bal vaak moet worden gehaald en er is 
weinig licht. De jongerenopbouwwer-
ker brengt de jongeren in contact met 
de betreffende ambtenaar. De afspraak 
die wordt gemaakt is dat de jongeren 
een plan gaan maken. In dat plan wordt 
op een kaart ingetekend hoe de goals 
moeten komen te staan, waar er licht 
moet komen, waar de ballenvangers 
moeten komen te staan en wat er ver-
der nog moet gebeuren om het voet-
balterrein op te knappen. Daarbij wordt 
een inventarisatie gemaakt van de kos-
ten. Met de voetbalclub wordt de af-
spraak gemaakt dat ze af en toe lijnen 

op het veld komen zetten, zij hebben 
daar de apparatuur voor en vinden 
het een goed idee dat het voetbalveld 
wordt opgeknapt. Met deze ideeën 
gaan de jongeren de wijk in om ze voor 
te leggen aan de omwonenden. Deze 
zijn positief verrast om te zien dat deze 
jongeren zich proactief opstellen om 
het voetbalveld aan te passen en steu-
nen het initiatief.

Samen met de jongerenopbouwwer-
ker wordt het plan geschreven en ge-
presenteerd aan de betreffende amb-
tenaren en wethouder. Zij kunnen het 
initiatief erg waarderen. Doordat deze 
jongeren de samenwerking hebben 

gezocht met de buurt, de voetbalclub 
en andere jongeren in de wijk steunen 
zij het plan en stellen er geld voor be-
schikbaar. Twee maanden later is het 
voetbalterrein klaar. De jongeren zijn 
hartstikke trots.
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Binnen het jongerenwerk van Menswel 
werkt men met o.a. de volgende vier 
methodieken:

1. Vraaggerichte en participatie werkwij-
ze
2. Werkwijze volgens present werken
3. Werken met de vervangingsmetho-
diek
4. De jeugdwerker als buurtpedagoog

VRAAGGERICHTE EN PARTI-
CIPATIE WERKWIJZE 
Participatief werken betekent: dat je de-
gene die je laat participeren deelneemt 
aan de werkzaamheden. Vraaggericht 
werken betekent dat de vraag van de 
cliënt, in dit geval een jongere, centraal 
staat. Als deze twee methoden worden 
samengevoegd betekent het dat het 
jongerenwerk vraaggericht en participa-
tief werkt10. Deze manier van werken uit 
zich op drie niveaus, namelijk op micro-, 
meso- en macroniveau.

• Als het gaat om vraaggericht en parti-
cipatief werken op microniveau, denken 
we vooral aan zaken rondom het dage-
lijks reilen en zeilen van het jongeren-
werk: schoonmaak, roosters, inkopen, 
omgang met financiën en tal van andere 
zaken.

• Als het gaat om vraaggericht en parti-
cipatief werken op mesoniveau betrek-
ken we de jongeren bij werkzaamheden 
die zich meer richten op inhoudelijke en 
organisatorische vaardigheden. Dit kan 
gaan om het organiseren van een eve-
nement of een debat op wijkniveau.
• Als het gaat om vraaggericht en par-
ticipatief werken op macroniveau be-
trekken we jongeren op beleidsniveau. 
Een goed voorbeeld hiervan is een af-
vaardiging van de jongerengroep die 
een (meebeslissende) stem hebben over 
beleidsmatige zaken zoals het vormge-
ven van de invulling van de transitie van 
de jeugdzorg in de eigen gemeente. Dit 
kan op het niveau van het lokale jonge-
rencentrum, maar wellicht nog beter als 
jongeren een stem krijgen in de gehele 
organisatie.

WERKWIJZE VOLGENS PRE-
SENT WERKEN

Present werken is een praktijk 
waarbij de zorggever zich aandachtig 
en toegewijd op de ander betrekt, zo leert 
hij zien wat er bij die ander op het spel 
staat -van verlangens tot angst- en in 
aansluiting daarbij gaat begrijpen wat 
er in de betreffende situatie gedaan zou 
kunnen worden en wie er daarbij voor de 
ander kan zijn. Wat gedaan kan wor-

den, wordt dan ook gedaan. Een manier 
van doen die slechts verwezenlijkt kan 
worden met gevoel voor subtiliteit, vak-
manschap, praktische wijsheid en ge-
passioneerde, loyale betrokkenheid11.

Bij present werken is het aangaan van 
de relaties en het contact met jongeren 
het belangrijkste doel (In eerste instan-
tie is het belangrijk om een relatie aan te 
gaan. Het aangaan van contact is een 
doel op zichzelf.) Om jongeren te kunnen 
helpen moet je ze eerst kennen en dat 
betekent dat je een vertrouwensrelatie 
met hen hebt opgebouwd. 

De jongerenwerker vindt aansluiting bij 
het dagelijks leven van jongeren door 
ze op school en in hun vrije tijd actief 
te bezoeken. Kennen en gekend wor-
den is een belangrijk begrip.  Belangrijk 
uitgangspunt is dat het leefgebied van 
jongeren de werkplaats is van de jonge-
renwerker.

METHODEN

10 F. Van Strijen (2011) Jongerenwerk Nieuwe Stijl, SWB
11 A. Baart (2004) Een theorie van presentie, Boom Lemma Uitgevers
12 F. Van Strijen (2009) Van de straat, de straatcultuur van jongeren ontrafeld, SWB
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WERKEN MET DE VERVAN-
GINGSMETHODIEK

De vervangingsmethode is een 
werkwijze waarbij negatief gedrag niet 
wordt ontnomen, maar wordt vervan-
gen door ander, positiever gedrag. Het 
aangeboden alternatief moet de jongere 
in staat stellen op constructieve wijze 
vorm te geven aan het ontwikkelen van 
zijn zelfbeeld en eigenwaarde. Op deze 
manier zal negatief gedrag vaak vanzelf 
worden losgelaten. Deze aanpak kan zo-

1. Contact leggen met en vertrouwen 
winnen van de  jongere.

2. Ontdekken van positief alternatief ge-
drag.

3. Implementatie van nieuw gedrag.

4. Uitdoven van oud gedrag

Oprechte interesse, volharding, positie-
ve aandacht voor de jongere.

Het nieuwe gedrag moet aantrekkelijk 
zijn voor de jongere. Het is meestal ge-
baseerd op (verborgen) interesses en ta-
lenten. Het nieuwe gedrag moet respect 
opleveren.

Er moet een periode zijn waarin een 
jongere ontdekt dat het nieuwe gedrag 
hem/haar respect oplevert en een bijdra-
ge levert aan zijn/haar eigenwaarde. In 
deze periode wordt niet al te veel aan-
dacht besteed aan het stoppen van het 
oude gedrag.

Schep zo veel mogelijk gelegenheid 
waarin de jongere de positieve effecten 
van zijn nieuw gedrag kan ervaren. Laat 
de jongere zelf initiatief nemen om oud 
gedrag te laten uitdoven. Meestal gaat 
dit op natuurlijke wijze.

Het normatief afkappen van oud gedrag, 
omdat er nu toch een alternatief is. Te 
snel willen gaan.

De neiging om oud en nieuw gedrag 
voor elkaar te willen omruilen en bijvoor-
beeld alleen te helpen bij het nieuwe ge-
drag als het oude per direct stopt. Jon-
geren zullen dit niet vertrouwen.

Inzetten van een aanpak die gericht is op 
directe gedragsverandering.

Het nieuwe gedrag baseren op eigen 
ideeën over wat goed is voor de jongere. 
Het nieuwe gedrag baseren op normen 
en waarden van de burgercultuur.

FASEN VOORWAARDEN VALKUILEN

wel op individueel als groepsniveau wor-
den toegespitst12. 

Bij de vervangingsmethodiek wordt er in 
verschillende fases gewerkt (zie tabel 1) 
om oud gedrag uit te kunnen schake-
len en om te buigen in nieuw (wenselijk) 
gedrag. Vier belangrijke gebieden zijn 
bepalend namelijk de thuissituatie, de 
peergroup (leeftijdsgenoten, vrienden), 
de school- of werksituatie en de rest van 
de maatschappij.

Tabel 1: Fasen van de vervangingsmethode
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DE JONGERENWERKER ALS 
BUURTPEDAGOOG 

De jeugdwerker, ofwel jongerenwerker, 
als buurtpedagoog wordt door Micha 
De Winter13 als volgt omschreven. 

De jongerenwerker als buurtpe-
dagoog is de verbindende factor tus-
sen jongeren en de leefomgeving van 
jongeren. Dat zijn o.a. dorps- of wijk-
genoten, maar ook verenigingen, 
school en andere partijen in de omge-
ving van de jongere. Het scheppen 
van voorzieningen alléén helpt niet, 
maar evenmin effectief is de ”zeroto-
lerance methode”. Die blijkt vooral 
sterk te zijn in het verplaatsen van 
problemen”. 

13 M. De Winter (2008) Makelaar in Respect, RMO

Door jeugdigen serieus te nemen en hen 
te laten zien dat ze er daadwerkelijk bij 
horen, verkeert de jongerenwerker tege-
lijkertijd in de positie om hen te kunnen 
aanspreken op hun gedrag. De pedago-
gische principes zijn in feite heel simpel. 
Jeugdigen uiten hun ongenoegen vaak 
in groepsgedrag. In groepen ervaren ze 
de kracht en het respect die ze in de sa-
menleving vaak niet als zodanig ervaren. 

Die groepsdynamiek vormt dan ook het 
aangrijpingspunt voor de benadering. 
Dat betekent: investeer in een serieuze 
dialoog met de betreffende groepen, 
betrek daar zo nodig de ouders en in-
termediairs bij, en honoreer verantwoor-
delijk en constructief groepsgedrag. Aan 
negatief en onverantwoordelijk groeps-
gedrag moet een duidelijk prijskaartje 
worden gehangen.

TOT SLOT



Jongerenwerkers zijn belangrijke figuren 
voor met name jongeren die een duwtje 
in de rug kunnen gebruiken. Het contact 
met de jongerenwerkers helpt hen bij het 
maken van goede keuzes in hun weg 
naar volwassenheid. 

De grote diversiteit van soorten jonge-
renwerk maakt buitenstaanders niet di-
rect duidelijk wat zij doen. De verschil-
len in soorten jongerenwerk zitten met 
name in de focus van doelgroep en de 
aanpak daarvan. Daarnaast zijn de ver-
schillende soorten jongerenwerk nauw 
verbonden met elkaar en daardoor ook 
niet los te zien van elkaar. Met name de 
verbinding tussen de diverse soorten 

jongerenwerk maakt dat de kwaliteit van 
het jongerenwerk tot een hoger niveau 
getild kan worden. 

Er zijn voor jongeren op de juiste mo-
menten is de grote kracht van het jon-
gerenwerk. 
Jongerenwerkers kunnen doordringen 
tot deze, voor velen, moeilijke doel-
groep. Zij weten aansluiting te vinden, 
zijn oprecht geïnteresseerd en vellen 
geen oordeel over deze jongeren. 
Door jongeren al te kennen als het goed 
gaat hebben jongerenwerkers ook in-
vloed op momenten als het minder goed 
gaat.



CENTRAAL KANTOOR:
Chatelainplein 31, 6102 BB Echt

T 0475 - 48 48 48 | E  info@menswel.nl | W www.menswel.nl

OPENINGSTIJDEN KANTOOR: 
Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17.00 uur

De receptie is gesloten van 12.00 tot 13.00 uur


