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Jongerenwerk 
 

Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor 

alle jongeren van 10 tot 23 jaar die wonen in Houten, of in 

Houten op school zitten. Jongeren kunnen met al hun 

vragen bij het jongerenwerk terecht, van hulp bij het 

vinden van vrijetijdsactiviteiten of het opdoen van nieuwe 

sociale contacten, tot hulp bij een lastige thuissituatie. Het 

jongerenwerk houdt zich bezig met het leren aangaan van 

sociale verbindingen met anderen, het stimuleren van 

maatschappelijke participatie en het bevorderen van 

persoonlijke ontwikkeling.  

Dit doet het jongerenwerk door aanwezig te zijn in de 

leefomgeving van de jongere; op scholen, op straat, in de 

wijken, in het jongerencentrum en op sociale media. 

Sociale media wordt ingezet ter promotie van fysieke 

activiteiten, maar ook om individuele contacten met 

Houtense jongeren te onderhouden. Het contact is 

laagdrempelig voor jongeren en makkelijk. Uitgangspunt is 

het contact leggen zonder dat daarvoor een directe 

aanleiding is. Deze werkwijze noemen we de 

presentiemethode: daar zijn waar de jongeren zijn en 

contact leggen puur om contact te krijgen. Vanuit het 

ontstane contact komen vragen en behoeftes voort waar 

de jongerenwerker de jongere bij kan ondersteunen.  

 

 

Samenwerking 
 

Het jongerenwerk werkt samen met allerlei partijen die te 

maken hebben met jeugd zoals scholen, het Sociaal Team, 

leerplicht, politie, sport- en culturele voorzieningen en de 

gemeente. Vanuit deze partijen worden jongeren ook 

regelmatig doorverwezen naar het jongerenwerk. Een 

doorverwijzing naar het jongerenwerk komt veelal voort 

uit een ‘welzijnsvraag’ bij de jongere: moeite met het 

vinden van aansluiting bij leeftijdsgenoten, opvallend 

gedrag, moeite met het vinden of houden van 

dagbesteding of behoefte aan een laagdrempelig 

‘luisterend oor’.   

 

De verschillende werksoorten, het ambulant 

jongerenwerk, stedelijk jongerenwerk en tienerwerk, zijn 

ieder gespecialiseerd in een doelgroep en/of thema en zijn 

constant verbonden met elkaar. De interne 

doorverwijzingen tussen deze verschillende werksoorten 

en het brede netwerk die de verschillende werksoorten 

hebben van zowel jongeren als organisaties, dragen bij 

aan een zeer volledig vangnet voor vrijwel iedere vraag 

van iedere jongere.  

 

 

 

 

 

De thema’s waar de jongerenwerker zich mee bezig houdt zijn: 

 Openbare ruimte en veiligheid 

 Vrijetijdsbesteding 

 Individuele ondersteuning 

 Training/voorlichting 

 Maatschappelijke betrokkenheid 

 Bijzondere doelgroepen 

 Samenwerking 

 Beleids-beroepsvorming 
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