VMDM Jongerenwerk Surplus
Visie, missie, doelstellingen & methodieken

© 2019 Surplus Welzijn

Over het vak jongerenwerk
De jongerenwerker is een coach en vertrouwenspersoon voor jongeren in hun eigen
leefomgeving, die zelf midden tussen de jongeren in staat. Hij/zij kent de wijk, het dorp of
stad. Ook weet de jongerenwerker welke jongeren extra ondersteuning verdienen. Andersom
wordt hij/zij ook door de jongeren herkend. Het jongerenwerk biedt jongeren kansen en
ondersteunt hen om die te grijpen.
Het jongerenwerk biedt de mogelijkheid om zich veilig te ontwikkelen tot zelfstandige mensen
in hun eigen wijk, dorp of stad en in de samenleving. Het legt dwarsverbanden tussen deze
verschillende milieus. Jongerenwerk verbindt jongeren met elkaar, verbindt groepen jongeren
en verbindt jongeren (weer) met de samenleving waar dat nodig is.
Het jongerenwerk Surplus is zichtbaar in verschillende vormen:
vorm

waar

bijzonderheden

Jongerenopbouwwerk

op het platteland

Gericht op ondersteuning van
vrijwilligers

Open of stedelijk
jongerenwerk

in grotere steden

In aparte en grotere
jongerencentra

Accommodatie
gebonden jongeren/tienerwerk

in de buurt

Vraaggericht en participatief
gericht werken

Outreachend
jongerenwerk

op straat, daar waar
jongeren zich ophouden

Gericht op risico- en probleemjongeren en overlastbestrijding

Coachend
jongerenwerk

Daar waar de jongere zich het
meest op zijn/haar gemak voelt

Preventieve coaching op het snijvlak
van jongerenwerk en jeugdzorg

Doelgroep
Alle jongeren tussen de 8 en 27 jaar met de focus op de doelgroep tussen de 12 en 23 jaar.
Ze zijn kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben (leren,
werken, sociale relaties en/of zelfredzaamheid). We onderscheiden diverse groepen jongeren.
Vaak is er sprake van overlap.

Visie

Missie

Pijler 1: Aanspreekpunt
Doelstelling: Jongeren kennen en hebben verbinding met het Jongerenwerk Surplus Welzijn.
Werkwijze; Het jongerenwerk van Surplus:
1.

Legt en onderhoudt (online) contact met jongeren in het vrijetijdsdomein, de
sociale omgeving en waar nodig de verschillende leefdomeinen.

2.

Signaleert de vraag en achterliggende behoefte(n) van jongeren, informeert en
adviseert op basis hiervan.

3.

Verbindt jongeren met hun omgeving.

4.

Is het aanspreekpunt voor jongeren, buurtbewoners en netwerkpartners bij
jongerenproblematiek. Fungeert als verbinding tussen zowel individuen als
groepen.

5.

Werkt vanuit het vrijetijdsdomein; is hierdoor preventief in het voorliggend veld.

Pijler 2: Signaleren & Consulteren
Doelstelling: Jongeren, ouders en netwerkpartners krijgen consultatie op maat.
Werkwijze; Het jongerenwerk van Surplus:
1.

Signaleert trends en ontwikkelingen betreffende jongeren.

2.

Informeert jongeren en netwerkpartners over ontwikkelingen en processen.

3.

Geeft voorlichting en activeert bewustwordingsprocessen bij jongeren,
buurtbewoners en opvoeders.

4.

Adviseert vraaggericht over opvoedingsvraagstukken voor jongeren, opvoeders
en netwerkpartners binnen het jeugddomein.

Pijler 3: Talent- en competentieontwikkeling
Doelstelling: Jongeren ontwikkelen en benutten hun talenten en competenties.
Werkwijze; Het jongerenwerk van Surplus:
1.

Begeleidt jongeren in het bewust worden van hun eigen talenten en competenties.

2.

Ondersteunt jongeren bij het ontplooien van talenten en competenties.

3.

Stimuleert jongeren om ontwikkelde talenten en competenties optimaal voor
zichzelf te benutten.

4.

Bevordert dat jongeren talenten en competenties inzetten als actieve,
participatieve burgers.

Pijler 4: Vrijwilligerswerk
Doelstelling: Jongeren zetten zich in als vrijwilliger binnen het voor hun relevante netwerk.
Werkwijze; Het jongerenwerk van Surplus:
1.

Activeert en stimuleert jongeren tot het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

2.

Ondersteunt jongeren en buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten.

3.

Verbindt hen met vrijwilligersprojecten en met relevante netwerken in buurten
en wijken.

4.

Coacht vrijwilligers op het terrein van deskundigheidsbevordering, samenwerking,
competentieversterking en talentontwikkeling.

5.

Leidt vrijwilligers naar zelfstandigheid toe.

Hoe gaat
het écht
met je?

Pijler 5: Individuele begeleiding (12+) binnen het jongerenwerk:
Doelstelling: Jongeren gaan aan de slag met hun hulpvraag, wat leidt tot positieve
gedragsverandering
Werkwijze; Het jongerenwerk van Surplus:
1.

Haalt de (hulp)vraag achter de vraag op.

2.

Maakt jongeren bewust van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid binnen
de hulpvraag.

3.

Zet jongeren in eigen kracht, vergoot zelfreflectie en handelingsperspectief, faciliteert
en ondersteunt waar nodig.

4.

Maakt jongeren bewust van het eigen gedrag in relatie tot het groepsproces van de
groep(en) waarin zij zich bewegen. Zet de positieve eigen kracht van de groep in ten
behoeve van de individuele (groeps)hulpvraag.

5.

Begeleidt, indien nodig, de jongere door de velden van de jeugdhulpverlening,
respectievelijk voorveld, middenveld en achterveld.

6.

Biedt nazorg door het proces te monitoren. Blijft in contact met de jongere, zijn (sub)
ouderlijke systeem, hulpverleningsnetwerk en vriendenkring. Hierdoor speelt het
jongerenwerk bij afschalen een rol van betekenis.

Present werken
Het jongerenwerk is er onvoorwaardelijk en sluit aan bij de leefwereld en levensloop van de
jongeren, zonder daarbij in eerste instantie een specifiek doel voor ogen te hebben. Door de
aansluiting op de leefwereld leert men de ander echt kennen. Vanuit dit kennen en gekend
worden komen vanzelf de punten naar boven die voor de jongere belangrijk zijn. Deze punten
kan het jongerenwerk vervolgens aangrijpen om de positie van de jongere te versterken.
Outreachend jongerenwerk
Kern van het outreachend jongerenwerk is dat het jongerenwerk actief in de omgeving van
jongeren en hun (vrijetijds)domein aanwezig is, zoals sportveldjes, hangplekken, school,
winkelcentra etc. De jongerenwerkers maken contact met de jongeren en stimuleert en
ondersteund in het verbeteren van hun leven en leefomgeving.
Vraaggericht en participatief werken
De jongerenwerker handelt naar de vraag van de jongeren, laat deze deelnemen en geeft de
ruimte om zelf invulling te geven aan ideeën. Via een open dialoog komen jongeren en
jongerenwerker samen tot een plan van aanpak. De jongerenwerker stelt zich daarbij
flexibel en creatief op en laat zich leiden door de creativiteit en talenten van de groep.
Participatief werken komt het beste tot zijn recht in combinatie met vraaggericht werken. Dit
betekent dat de jongerenwerker niet alleen de behoefte van de doelgroep als vertrekpunt
neemt, maar dat de jongerenwerker de doelgroep een actief aandeel geeft in datgene wat men
voornemens te doen is. Naargelang het niveau van de doelgroep kan dit aandeel leidend zijn
of deelnemend.

Coachend jongerenwerk
Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige
partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het doel van coachend
jongerenwerk is niet alleen het ontwikkelen van doelen, maar vooral het ondersteunen in de
focus van talenten, mogelijkheden en competenties.
Vervangingsmethodiek
De vervangingsmethodiek gaat uit van het volgende: achter elk gedrag schuilt een goede
intentie. Deze methodiek gaat over het ombuigen van negatief ervaren gedrag door positief
gewenst gedrag.
Dit gebeurt door na het contact leggen met de jongeren, het positieve alternatief gedrag te
ontdekken en te implementeren. Daarna zal het oude gedrag worden uitgedoofd.
Individuele Begeleiding (12+)
Individuele Begeleiding is een methode waarbij vanuit een (bestaande) betekenisrelatie
jongeren individueel worden gestimuleerd tot positieve gedragsverandering en het versterken
en benutten van hun (verborgen) talenten en kwaliteiten. De individuele begeleiding van het
jongerenwerk van Surplus is laagdrempelig ten opzichte van dat van zorgverleners, hierdoor kan
het jongerenwerk veel preventief ondervangen. Hoewel het resultaat op individueel niveau de
focus krijgt, blijkt dat de risicovolle groepscultuur waarvan zij deel uit maken vaak ook op een
positieve manier beïnvloed wordt.

Begrip

Definitie/verklaring

Achterliggende behoefte

Dat wat jij nodig hebt, niet meteen inzichtelijk is. Er is tijd nodig
om deze behoefte in beeld te krijgen en betekenis te geven.

Achterveld

2e lijns hulpverlening: Drie criteria: zorgvrager vraagt zelf om hulp
(waarbij er eerst naar de huisarts moet worden gegaan), de zorg
is gericht op de zorgvrager en de zorg is specialistisch.

Afschalen

Als er minder hulp/inzetbaarheid/ondersteuning nodig is binnen
het jongerenwerk.

Autonoom

Zelfstandig.

Consulteren

Raad geven door middel van voorlichten, informeren en
adviseren.

Competentie

Een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en
vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen
te bereiken.

Evenwichtig

Gelijkmatig, rustig en stabiel.

Faciliteren

Ondersteunen, beschikbaar stellen of comfortabel maken in
datgene wat nodig is.

Handelingsperspectief

Weten hoe of anders te handelen.

Individuele begeleiding

Een intensieve vorm van jongerenwerk waarin jongeren worden
begeleid bij het nemen van regie over hun eigen leven.

Individuele hulpvraag

Door de jongere(n) zelf of door zijn omgeving geuite
zorgbehoefte. Dit kan individueel of op groepsniveau.

Begrip

Definitie/verklaring

Jeugddomein

Het terrein waarop de volgende partijen werkzaam zijn: aanbieders
van jeugdhulp, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering, advies- en meldpunten huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis), colleges voor zover het
betreft de toeleiding naar, advisering over en de bepaling van de
aangewezen voorziening, justitiële jeugdinrichtingen, Stichting
Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. De jeugdwet is van
toepassing op het jeugddomein.

Jongeren

Alle jongeren tussen de 8 en 27 jaar met de focus op de
doelgroep tussen de 12 en 23 jaar. Ze zijn kwetsbaar doordat
ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben (leren,
werken, sociale relaties en/of zelfredzaamheid). We onderscheiden
diverse groepen jongeren. Vaak is er sprake van overlap.

Jongerenwerk

Sociaal-cultureel werk voor jongeren van 12 - 23 jaar om
individuele- en groepsontwikkeling, emancipatie en
maatschappelijke participatie te bevorderen.

Leefdomein

Alle gebieden waarin het leven zich afspeelt; wonen, school, werk,
inkomen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg.

Middenveld

1e lijns hulpverlening: Drie criteria: zorgvrager moet zelf om hulp
vragen, zorg is bedoeld voor degene die er om heeft gevraagd, de
zorg is generalistisch van aard (algemeen).

Ontplooien

Je talenten ontwikkelen en gebruiken.

Participeren

Actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

(Sub)ouderlijk systeem

Ouders en opvoeders.

Voorveld

0e lijns hulpverlening: Drie criteria: zorg aangeboden zonder
dat erom wordt gevraagd door een zorgvrager, biedt zorg aan
risicogroepen, de zorg moet preventief zijn door middel van
bijvoorbeeld voorlichting.

Vrijetijdsdomein

Het domein waarin men geen tijd hoeft te besteden aan
verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk) werk,
zorg en studie.
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