
Bij deze een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten van het Jongerenwerk van 
Kwartier in 2018.  
 

 26 januari: Opening jongerencentrum A-movement. (Voorheen BAAZ). Voor en door 
jongeren is het jongerencentrum aanzienlijk vernieuwd. Het jongerencentrum had 
teveel het stempel van een centrum waar ‘probleemjongeren’ komen. A-movement is 
nu een plek waar talentontwikkeling en het ontmoeten van grotere groepen jongeren 
centraal staan. Zo is de studio opgeknapt en is er een nieuwe bar geplaatst die 
jongeren beheren.  

 Contact scholen: Mede door de opening van het nieuwe jongerencentrum hebben we 
direct het contact met o.a. de Rehoboth en Aletta Jacobs gezocht. Het jongerenwerk 
maakt tijdens o.a. de lespauzes contact met de scholieren. Zodoende is het aantal 
jongeren dat A-movement bezoekt aanzienlijk groter geworden (meer dan 50 per 
avond waarop het centrum open is, in wisselende samenstelling.  

 De jongerenbus is (na defect te zijn geweest), sinds de zomer weer inzetbaar in 
Sappemeer. De jongeren in Sappemeer hadden als wens om de spelcomputers in de 
bus te vervangen. Hier is gehoor aangegeven.  

 Noordbroek jongerencentrum: In het kader van samenwerken met het jongerenwerk 
in Slochteren hebben we partijen bij elkaar gebracht om te onderzoeken of het 
gesloten jongerencentrum in Noordbroek weer heropend kon worden. Dit wordt 
vervolgd.  

 Het onderzoek naar behoeften onder jongeren in de nieuwe gemeente Midden-
Groningen is in 2018 uitgevoerd. Daarin is ook het Sociaal team Menterwolde 
betrokken. Jongerenwerk gaat ook in ‘oud’ Menterwolde een actieve rol spelen. Zo is 
er de wens om de jongerenbus in te zetten en worden de mogelijkheden bekeken om 
gesloten jongerencentra in die regio te heropenen (zie Noordbroek). Ook in 
Zuidbroek en Muntendam is die wens er vanuit de jeugd. De behoefte aan 
ontmoeting en talentontwikkeling is breed geuit.  

 De samenwerking tussen het jongerenwerk en de sociale teams in Hoogezand-
Sappemeer is versterkt. Zo heeft iedere jongerenwerker zijn eigen gebied en 
contacten met de buurt en het sociale team in de wijk. Inmiddels is het gekomen tot 
vaste overlegstructuren. Het samenwerken werd middels een grote bijeenkomst 
vormgegeven met veel Casemanagers jeugd in het Jongerencentrum. Hier werd 
geconcludeerd, dat het Jongerenwerk de Casemanagers Jeugd zou kunnen 
ondersteunen. Hetzij als alternatief op zorg of als aanvulling daarop. Het in contact 
komen op een laagdrempelige manier met jongeren zou veel kunnen besparen en 
betekenen voor alle partijen.  

 In samenwerking met de OGGz-coordinator van Kwartier, en twee jongerenwerkers is 
een plan opgesteld en uitgevoerd om jongeren die net buiten de boot vallen, of 
dreigen af te glijden op te vangen en te ondersteunen. Dit samenkomen heeft 
geresulteerd in een aantal succesjes in korte tijd. Drie van de jongeren heeft 
inmiddels een baan of is een opleiding gaan doen. Deze pilot gaat zeker vervolgd 
worden. 

 Met JB Noord is een samenwerking in structurele samenwerking in gang gezet. 
Jongeren die wij in beeld hebben en een taakstraf moeten doen, komen in het 
jongerencentrum. Wij proberen op een positieve manier bij te dragen om de jongeren 
te stimuleren hun mogelijkheden en kansen/talenten te benutten.  
 

Tal van activiteiten in het kader van voorlichting, preventie en talentontwikkeling hebben 
plaatsgevonden in 2018, een greep daaruit:  

 De Lipdub: jongeren uit Slochteren en Hoogezand-Sappemeer namen een videoclip 
op in A-Movement.  

 Drugssmokkeltocht: in het kader van voorlichting en preventie namen zo’n 50 
jongeren deel aan de drugssmokkeltocht. Dit is een spel waarbij jongeren in 



samenwerking met het Jongerenwerk, Verslavingszorg Noord Nederland en het bus-
museum, doormiddel van een smokkeltocht tevens voorlichting krijgen over de 
gevolgen van alcohol en drugs. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit.  

 Breakdance Battle: voor jongeren georganiseerde activiteit in A-movement. Hier was 
veel vraag naar en de opkomst was groot.  

 Meidenavonden: onder leiding van het jongerenwerk georganiseerd in o.a. Foxhol en 
A-Movement. Grote groepen meiden hebben inmiddels meerdere succesvolle 
avonden georganiseerd.  

 Het jongerenwerk is actief aanwezig geweest tijdens de Koningsdag 2018 in 
Sappemeer. Tijdens de druk bezochte braderie zijn tal van jongeren in contact 
gekomen met het jongerenwerk. Nieuwe ideeën zijn hierdoor ontstaan voor 
Koningsdag 2019. Hierbij wil het Jongerenwerk het grootschaliger gaan organiseren 
op die dag om meerdere jongeren te bereiken.  

 Tienerdisco in samenwerking met Stichting Samenkomen. Jongeren van 
verschillende culturen kwamen middels een disco in A-Movement bij elkaar.  

 De JPG Pizza evenement. De Jongeren Participatie Groep organiseerde een pizza 
avond met meerdere partijen. Dit om nieuwe gestalte te geven en te laten zien waar 
de JPG zich mee bezig gaat houden.  

 Tijdens de ‘Tuindag’ in de wijk Woldwijck is het Jongerenwerk met jongeren de wijk in 
geweest om enkele bewoners te helpen met het opknappen van hun tuinen.  

 Het Jongerenwerk was erg actief betrokken bij de Dag van het meer (Schildwolde), 
Dag van de Natuur, en de Dag van het Park. Vele jongeren werkten mee met de 
organisatie en waren betrokken bij meerdere optredens. De dag van het park werd 
door opvallend veel jongeren bezocht.  

 LAN-party. In Woldwijck werd in samenwerking met het wijkcentrum en de jongeren 
een grote en lange gamedag georganiseerd. Dit werd uitstekend bezocht. Ook dit 
krijgt een vervolg. De wens is om dit ook in A-movement te organiseren.  

 In Sappemeer werd voor de vakantie een grote BBQ gehouden met jongeren om het 
seizoen af te sluiten voor de jongerenbus. Jongeren en bewoners genoten op een 
warme dag van de BBQ. Dit is een jaarlijks terugkomende activiteit verzorgd door het 
jongerenwerk. Dit om het contact tussen ouders, buurtbewoners en het jongerenwerk 
goed te houden.  

 Tijdens de vakantie heeft het jongerenwerk nauw contact gehouden met de 
kindervakantieweken en de mensen die dit in de wijk organiseerden. Hierbij heeft het 
jongerenwerk ook financieel bijgedragen. In de specifiek de wijk Gorecht werd om 
ondersteuning gevraagd. 

 Het jongerenwerk heeft zich gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. Hier werd 
het functioneren van het Jongerenwerk in Midden-Groningen uitgelegd middels een 
presentatie. 

 Jonge mantelzorgers en Jongerenwerk: zijn samen naar de bioscoop geweest om 
met de jonge mantelzorgers een leuke middag mogelijk te maken. De FUN-dag.  

 De nationale burendag is samen met het jongerenwerk georganiseerd in A-
Movement. Al geruime tijd is de buitenruimte voor het Jongerencentrum een veel 
besproken onderwerp. Buurtbewoners zijn voorgelicht over het Jongerenwerk en alle 
goede intenties om samen te werken en een goede invulling van de buitenruimte te 
benutten zijn besproken. Dit krijgt een vervolg.  

 
Er staat momenteel nog veel op het programma. De genoemde ‘populaire’ highlights 
zijn onderdeel van de basistaken van het jongerenwerk: straatwerk, overleg met 
politie, onderwijs, ondersteuning op individueel niveau van jongeren, etc. Een 
overzicht hiervan is beschikbaar.  

 


