Vrije tijd: JOUW uitdaging
De toekomst begint met NU!
Sportief in ontwikkeling
Even voorstellen
In Wageningen werken we met 3 beroepskrachten en
daaromheen een grote groep stagiaires en vrijwilligers
aan het opbouwen van een vruchtbare omgeving waarin
jongeren volwaardig kunnen opgroeien. Ieder vanuit een
andere inslag, maar met hetzelfde doel: zorgen dat
jongeren daar waar nodig, ondersteund worden in het
succesvol opgroeien. De beroepskrachten zijn:
Jasper van Leeuwen: sportbuurtwerker en jongerenwerker
Remco van der Staay: tiener- en jongerenwerker
Maria Verkade: jongerenwerker

Op de foto met Krajicek Foundation

Vrije tijd: jouw uitdaging (de PRO-avonden)

De toekomst begint met NU!

Remco van der Staay
Doel: Jongeren van het praktijkonderwijs of ander speciaal
onderwijs en jongeren met een licht verstandelijke handicap
kunnen elkaar blijven ontmoeten, nadat ze van school zijn.
Korte uitleg: Vanuit de samenwerking met het Pantarijn en
onze ervaring met deze groep in hun vrije tijd, weten we dat
deze jongeren een grotere kans hebben op verlies van
contact met hun leeftijdsgenoten. Aansluiting met leeftijdsgenoten is in deze leeftijd erg belangrijk. Toch is het niet
vanzelfsprekend, zeker als ook het moment komt dat ze van
school gaan en in het werkveld terecht komen. Tijdens de
PRO-avonden kunnen ze elkaar blijven ontmoeten.
Vanuit (en naast) deze avond kunnen de deelnemers
activiteiten met elkaar bedenken en plannen. Ook kunnen ze
elkaar vertellen wat ze komende week gaan doen en
eventueel afspreken om samen leuke (of moeilijke) dingen
gaan ondernemen, of zelfs samen op vakantie gaan.

Maria Verkade
Doel: Jongeren ondersteunen tijdens hun ontwikkeling met
het oog op creëren van toekomstperspectief
Korte uitleg: Sommige jongeren komen niet mee op school.
Niet omdat ze niet slim genoeg zijn, maar omdat op deze
manier leren niet aansluit bij hun behoeften. Vaak stoppen
deze jongeren vroegtijdig met hun opleiding en daarmee
verdwijnt (een deel) van hun plannen voor de toekomst. Door
met deze jongeren uit te zoeken wat ze voor zichzelf willen
creëren in de toekomst, kan een alternatieve weg naar dit
perspectief worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door het
opzetten van een eigen onderneming, of het leren door
middel van stage/vrijwilligerswerk.
Door middel van coaching leren jongeren vaardigheden
ontwikkelen en een netwerk opbouwen. Hiermee krijgen ze
tools in handen om alsnog hun toekomst vorm te geven, zoals
zij dat wensen.

Locatie activiteiten PrO-groep

Onze thema’s
We zijn gestart vanuit een gezamenlijk thema, te weten:
jongeren thuis in de wijk. Met behulp van dit thema
hebben we in 2010, begin 2011 voornamelijk gewerkt aan
het ‘klaarmaken’ van de omgeving (in dit geval
Wageningen) om jongeren als volwaardige inwoner van
de stad te ontvangen. Om kansen te creëren waarin
projecten kunnen worden opgezet en het (alleen maar)
kijken naar minder leuke dingen, zoals bijvoorbeeld
overlast, te verminderen
Begin 2011 zijn we elk aan de slag gegaan met een
individueel thema.
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Sportief in ontwikkeling
Jasper van Leeuwen
Doel: Jongeren in Wageningen organiseren, coördineren en
leiden mede zelfstandig een Sportbedrijf.
Korte uitleg: Gerichte coaching en begeleiding in en rondom
het reilen en zeilen van dit Sportbedrijf wordt verzorgd door
een professional namens Solidez welzijn in uitvoering.
Jongeren zijn mede verantwoordelijk voor de diversiteit en
de kwaliteit van het stadsbreed uit te rollen sport- en spelprogramma. Door mee te draaien binnen dit Sportbedrijf en
intensieve coaching door de beroepskrachten, leren jongeren de vaardigheden die ze straks nodig hebben om aan de
arbeidsmarkt deel te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld
organiseren, plannen, verantwoordelijkheid nemen, op tijd
komen, etc.

Stills uit de filmpjes van http://www.meetmystreet.nl/aspx/item.aspx?item=757

met jongeren
in WAGENINGEN
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