Het jongerenwerk van Stichting
Welzijn Albrandswaard helpt alle
jongeren in Poortugaal en Rhoon bij
hun ontwikkeling en bij het meedoen
aan de maatschappij. Dus ook jou!
We kunnen je op allerlei manieren
ondersteunen: van het helpen met
het werken aan je toekomst tot het
organiseren van een leuke activiteit.

JONGERENCOACH

ACTIVITEITEN
JAMSESSIE

BIJBAAN
GAMETOERNOOI

OPLEIDING
VOETBAL

STAGE

Hoe werkt het jongerenwerk?
Het jongerenwerk zoekt jongeren op
waar ze hun vrije tijd doorbrengen:
op straat, op schoolpleinen, in sportclubs, wijk- of jongerencentra. We
leggen contact met hen en bouwen een
relatie op. Zo komen we erachter wat
jongeren willen en wat ze nodig hebben.
En hoe wij hen daarbij kunnen helpen.
Zodra we weten wat ze willen, ondersteunen en begeleiden we jongeren bij
het uitwerken van hun eigen ideeën en
plannen. We helpen ze hun talenten te
ontdekken en verder te ontwikkelen.
We dagen ze uit!
Die ideeën en plannen kunnen van
alles zijn. Bijvoorbeeld het organiseren
van een tienerdisco of voetbaltoernooi,
samen spelen in een band of het vinden
van een opleiding, stage of (bij)baan.
En is er voor de plannen meer hulp
nodig van andere mensen of organisaties? Dan bemiddelen wij, bijvoorbeeld
met de gemeente, scholen, jeugdsociëteiten, (sport)verenigingen, enzovoorts.
Tot slot organiseren wij ook zelf allerlei
projecten en activiteiten voor jongeren,

Samen kijken
we hoe we je
het beste
kunnen helpen
zoals zaalvoetbal, jamsessies,
huttenbouw, informatieavonden
en de jeugdraad.
Jongerencoach
Jongeren komen soms tegenslagen
en problemen tegen waar ze moeilijk
mee om kunnen gaan. En daarmee
kunnen ze misschien niet altijd bij
hun ouders, vrienden of familie
terecht. Om deze jongeren te helpen
zet Stichting Welzijn Albrandswaard
een jongerencoach in.
De jongerencoach gaat dieper in
op vragen of problemen van een
individuele jongere, die bijvoorbeeld
gaan over school, vrienden, vrije tijd,
gezin en familie, huisvesting, geld of
werk. Samen maken ze daarna een
plan, waarmee de jongere zijn/haar
vraag of probleem zelf kan aanpakken.
De jongerencoach motiveert, daagt uit,
stimuleert en biedt ondersteuning en
begeleiding, zodat de jongere zich
beter voelt, meer zelfvertrouwen heeft
en uiteindelijk weer op eigen benen
verder kan.

Voor wie is het jongerenwerk?
Het jongerenwerk is er voor alle
jongeren van 12 tot 23 jaar. We werken
met groepen jongeren, maar kunnen
je ook persoonlijk advies en informatie
geven. Bijvoorbeeld als je vragen hebt
of ergens mee zit. Het maakt niet uit
waar het over gaat. Samen kijken we
hoe we je het beste kunnen helpen.
Heb je een idee of vraag, dan kun je
bellen, mailen of een berichtje sturen
naar één van de jongerenwerkers.
Hun telefoonnummers en mailadressen
kun je vinden op www.enterall.nl
Wil je meer informatie over het
jongerenwerk of de jongerencoach
van Stichting Welzijn Albrandswaard?
Ook dat staat op www.enterall.nl of op
onze Facebookpagina ‘Jongerenwerk
Albrandswaard’.
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