
Stand van zaken Jongerenwerk 2018 
 
Bezetting 

Januari 2018 – juli 2018: Roelof van Houten 32 uren p.w 

Juli 2018 – december 2018: Roelof van Houten 16 uren p.w., Fransien Haagsma 16 uren per week 

 

Jongerenwerk Slochteren 

Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van Europese projecten van Erasmus +. 

Europa: Vanuit Erasmus plus zijn we al langere tijd bezig met uitwisselingen naar het buitenland en 

in Slochteren. Doel is om jongeren te leren van elkaar, talentontwikkeling, betrokkenheid bij lokale, 

nationale en Europese problemen/vraagstukken.  

 

Begeleiding Jong Goud Slochteren: Ideeën, plannen en uitwerkingen worden gedaan door jongeren 

zelf onder begeleiding van het jongerenwerk. Het jongerenwerk begeleid en faciliteert waar nodig 

en betrekt nieuwe jongeren vanuit hun eigen netwerk en vanuit het Sociaal Team. 

 

Activiteiten 

 

Hand in hand: Samenwerking met plattelandsjongeren.nl.. Doel is jongeren in plattelandsgebieden 

in contact te brengen met een andere doelgroep binnen dezelfde gemeente.   

Resultaat is een Bingo in een bejaardenhuis in combinatie met presentatie social media café.1 x per 

maand staan jongeren paraat voor ouderen om te helpen bij vragen op gebied van social media. 

 

Jongerenfair: Samenwerking met dorpsvereniging Slochteren. De jaarmarkt willen we meer 

toegankelijk maken voor jongeren door jongeren mee te laten denken in de aankleding en 

activiteiten. 

 

Do what you can show: in het kader van talentontwikkeling is in januari een talentenshow 

georganiseerd. Deze activiteit is een samenwerking van JGS en de Jongeren Participatie Groep in 

Hoogezand. Dit ter ere van de heropening van jongerencentrum Amovement. 

 

Armenië: Be a reason to smile – 32 jongeren uit 4 landen werken samen met inwoners uit een arm 

dorp om dat dorp wat meer leefbaar te maken.  

 

Georgië: Change yourself, chance society – 30 jongeren uit 4 landen bespreken en leren van elkaar 

hoe ze meer betrokken kunnen zijn in hun eigen lokale omgeving. Wat kunnen ze van elkaar leren, 

wat zijn de verschillen en hoe kunnen we dingen anders doen waardoor het beter lukt om jongeren 

meer te horen. 

 

Noorwegen: training over opzetten van uitwisselingen – 2 jongeren gaan onder begeleiding van het 

jongerenwerk mee om te leren hoe ze zelf een uitwisseling kunnen opzetten. Daarnaast wordt een 

week gewerkt aan presentatievaardigheden, samenwerking en overdracht van kennis en culturen 

Yes Forum (Griekenland): Het jongerenwerk en JGS (Gratis) zijn lid van het Yes forum. Dit is een 

Europees samenwerkingsverband. Hierin wordt kennis gedeeld over projecten, samenwerkingen 

gevonden voor nieuwe of bestaande projecten, begeleiding en ondersteuning geboden bij allerlei 

Europese vraagstukken, begeleiding voor ESC (European solidarity corps), trainingen gegeven en 



kennis en informatie gedeeld.  

 

ESC: Het jongerenwerk heeft de accreditatie binnen van het Nederlands Jeugd instituut (NJI) Dit 

betekent dat we vanuit het jongerenwerk jongeren mogen begeleiden voor vrijwilligers werk binnen 

Europa. Jongeren kunnen naar het buitenland gaan voor vrijwilligers werk maar jongeren uit Europa 

kunnen ook vrijwilligers werk komen doen in Slochteren. 

 

Locatie jongerenwerk: Het jongerenwerk is geruime tijd opzoek geweest naar een eigen locatie. 

Momenteel heeft het Jongerenwerk (ism JGS) een ruimte weten te huren in het Olderloug 

(voormalig bejaardenhuis). Vanuit deze locatie willen we (Jongerenwerk en JGS) de verbinding 

zoeken met de buurt, ouderen en een laagdrempelige positie innemen voor andere jongeren. 

 

Politie overleggen: Straatwerk en aanwezigheid school: Het jongerenwerk heeft de laatste tijd weer 

meer aandacht besteed aan lokale zichtbaarheid. Onder andere door daar aanwezig te zijn waar 

meldingen zijn, maar meer met een preventief karakter. Hiervoor is gekozen om met name bij de 

Rutger Kopland school in de pauzes aanwezig te zijn.  

Ook willen we meer zichtbaar zijn op andere momenten en plaatsen waar andere doelgroepen zijn 

dan jongeren alleen. Daarom zijn we ook aanwezig geweest bij de Slochteren  jaarmarkt en fundag 

Jonge mantelzorgers. 

 

Begeleiden stagiaires: Het jongerenwerk begeleidt ieder jaar een aantal stagiaires,  vanuit Social 

Work, Sociaal Cultureel Werk (MBO-4) en dit jaar ook vanuit Specifieke Doelgroepen (MBO-4) 

 

Natuurclub: voor jonge kinderen die buiten de mogelijkheden vallen van bestaande verenigingen in 

verband met persoonlijke (gedrags-) problematiek, hebben we een clubje opgericht waarin we 

kinderen willen kennis laten maken met buiten spelen en de natuur. Dit doen we in samenwerking 

met JGS, boswachter en sociaal team. 

 

 


