
Door in een vroeg stadium met de jongeren 
in gesprek te gaan, kan voorkomen worden dat er problemen 
ontstaan en / of dat deze groter worden. Hiermee wordt 
voorkomen dat er (dure) specialistische hulp moet worden 
ingeschakeld. De eerste contacten worden meestal gelegd in de 
jongerencentra van ZorgSaam Twenterand.

Via de jongerencentra en daaraan gerelateerde activiteiten worden 
ruim 1100 unieke jongeren per jaar bereikt. 

Hierbij worden met enige regelmaat ouders / verzorgers, 
familie, vrienden, onderwijs, sportclubs, verenigingen of 
werkgevers betrokken.

Jaarlijks worden, samen met tientallen jongeren, zogenoemde 
individuele coachingsplannen opgesteld. Hierin worden 
persoonlijke doelen met een daaraan gekoppeld tijdspad 
vastgelegd en vervolgens uitgevoerd.

Jaarlijks doen zo’n 100-150 unieke jongeren een beroep op 
ondersteuning en begeleiding door de jongerencoaches. Dit gaat 
voornamelijk over de thema’s:
- thuissituatie en familie;
- opleiding, werk, stage;
- vrije tijd;
- drugsgebruik; 
- vormen van verslavingen;
- gezondheid en
- fi nanciën.  

Meer weten over jongerenwerk, jongerencoaching, 
jongerencentra, vacatures voor jongeren, blogs, video’s en 
dergelijke? Ga naar de website www.jongtwenterand.nl

Burgemeester Koetjestraat 2
7681 ZP Vroomshoop
E-mail: contact@zorgsaamtwenterand.nl
Telefoon: (0546) 481 456
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

VriezenveenVroomshoop Westerhaar

Jongerenwerk en jongerencoaching

“Wij zijn er om kleine problemen 
klein te houden”

De jongerencentra hebben verschillende functies. Naast plezier, 
ontmoeting en recreatie is het ook een leeromgeving waarbinnen 
jongeren zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen en waardevolle 
ervaringen opdoen. 

Hieronder onze jongerencentra met daarbij de gegevens, zoals het 
directe telefoonnummer van de jongerencoach.
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De bijdrage aan de persoonlijke vorming kan bestaan uit:
• het stimuleren van talentontwikkeling
• het functioneren als rolmodel
• het helpen opbouwen van een sociaal netwerk
• het helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen
• het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding
• het bevorderen van actieve participatie in de samenleving en 
• het vinden van een toekomstperspectief 

Het stimuleren van de persoonlijke en sociale ontwikkeling vindt 
plaats door zowel individuele gesprekken als groepsgerichte 
aanpak. Samen met de jongere worden allerhande problemen 
besproken.

Jeugd, tieners en jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 23 jaar 
kunnen een beroep doen op de jongerencoaches van ZorgSaam 
Twenterand.  Elke kern in de gemeente Twenterand heeft een 
‘eigen’ jongerencoach.

De jongerencoaches zijn gediplomeerde en ervaren werkers met 
een groot netwerk in Twenterand, waaronder (sport)verenigingen, 
scholen, bedrijven en hulpverlening. Zij werken nauw samen met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Twenterand.

Jongerencoaches  helpen de jongere om zich positief te 
ontwikkelen met een gezonde dosis zelfvertrouwen en gericht op 
persoonlijke vorming, toekomst en talent. Zij richten zich samen 
met de jongere op wat wél kan.

Jongerencoaches stimuleren jongeren om actief deel te nemen 
aan activiteiten die onder andere  in de diverse jongerencentra 
worden georganiseerd. Daarnaast stimuleren zij de jongeren om 
zelf activiteiten te organiseren mét en vóór elkaar. Hierbij leren 
jongeren samenwerken, krijgen ze ervaring in het organiseren en 
leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast leren ze om 
sociale contacten te onderhouden en te versterken.

De jongerencoaches van ZorgSaam Twenterand hebben een 
unieke, publieke, pedagogische functie. Ze stimuleren de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen 
indien nodig hun belangen en geven grenzen aan. 

   Talentontwikkeling

   ‘Er-op-af’ / outreachend werken

   Actief meedoen

   Weerbaarheidstraining

   Doelgroep

   Samen problemen oplossen

Missie:  ‘ZorgSaam Twenterand,
besteedt zorg aan welzijn’

De weerbaarheidstraining, gegeven door de sportjongerenwerker 
van ZorgSaam Twenterand is een traject van maximaal één jaar. 

Doelen van de training voor de jongere zijn:
- bewust worden van eigen houding en gedrag in diverse situaties
- handvatten geven om te leren omgaan met stressvolle situaties
- zelfvertrouwen vergroten.

Het traject bestaat uit kennismaking, intake, vaststellen hulpvraag 
en leerdoelen opstellen, vaststellen programma in overleg met de 
ouders / begeleiders en jongere, structureel contactuur in de 
week, evaluatie. De weerbaarheidstraining in Twenterand is een 
mix van weerbaarheid en zelfverdediging.

Nederlands wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat individuele 
begeleiding door jongerencoaching en het jongerenwerk een 
positieve bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren, de maatschappelijke participatie van jongeren en het 
voorkomen van overlast door een groep.

De jongerencoaches werken volgens het ‘er op af’-principe en 
vanuit de jongerencentra, waar zij op informele wijze advies 
kunnen geven aan jongeren.
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