Jongerenopbouwwerk
Actief voor leefbare wijken in Helmond
Het jongerenopbouwwerk is actief in Helmondse wijken en
buurten. Er wordt ingezet op leefbaarheid, het verbinden van
jongeren en buurtbewoners, het terugdringen van risicogedrag
bij jongeren en het bestrijden van overlast.
Het jongerenopbouwwerk is er voor:
1) jongeren van 9 tot 27 jaar die (een deel) van hun vrije tijd
doorbrengen in de wijk;
2) buurtbewoners die (op welke manier dan ook) betrokken zijn
bij deze jongeren;
3) alle organisaties, samenwerkingspartners en ondernemers in
Helmond die een raakvlak hebben met leefbaarheid.
Flexibel inzetbaar
Wij beschikken in Helmond over 5 jongerenopbouwwerkers. Zij zijn
flexibel inzetbaar, in de wijken waar het nodig is. Er wordt veel
geïnvesteerd in contacten met jongeren op straat, niet alleen om
overlast te bestrijden, maar ook om jongeren op het rechte pad te
houden en perspectief te bieden. Jaarlijks is er contact met zo’n 3 tot 4
duizend Helmondse jongeren. Meestal gaat het om jongeren die in hun
leven niet de allerbeste start hebben gehad, die aanmoediging en
stimulans nodig hebben om de juiste keuzes te maken.
Overlast verminderen & bemiddelen
Bij signalen van overlast gaan de jongerenopbouwwerkers er direct op
af. Ze spreken jongeren aan op hun gedrag en maken hen bewust van
de overlast. Er wordt actief bemiddeld tussen buurtbewoners en
jongeren. Samen met de buurt worden afspraken gemaakt hoe de
overlast in de toekomst kan worden beperkt.
Ervaringsdeskundigen & de straatcultuur
Een deel van onze professionals is ervaringsdeskundige. Zij kennen de
straatcultuur van binnenuit. Zij richten zich op jongeren die nergens
aansluiting vinden, zich onbegrepen voelen en daardoor in de verleiding
komen tot risicovol gedrag. Onze ervaringsdeskundigen blijven met hen
in contact en laten hen zien hoe ‘t anders kan (rolmodel).
Verbinding in de wijk
Onze jongerenopbouwwerkers zijn ook actief om groepen jongeren en
buurtbewoners met elkaar te verbinden, zodat het wederzijds begrip en
de leefbaarheid in de wijk toeneemt. Dat doen zij door ontmoetingen,
activiteiten en workshops op maat te organiseren. Ook de buurt kan

met ideeën komen, waarmee we samen aan de slag gaan.
Gezonde leefstijl stimuleren
Onze jongerenopbouwwerkers stimuleren jongeren die op straat hangen
om een gezonde leefstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding te hebben.
Daarom organiseren zij tal van sportactiviteiten, zoals straatvoetbal,
fitness en nachtvoetbal (Ramadan). Zij ondersteunen jongeren ook bij
praktische (hulp)vragen. Als er meerdere hulpvragen tegelijk spelen,
nemen ze de jongere mee naar het Jongeren Inloop Punt (JIP).
Preventie en voorlichting
Het liefst willen we problemen vóór zijn. Daarom is het jongerenopbouwwerk altijd alert op trends en ontwikkelingen, zoals toenemend
drugsgebruik (o.a. lachgas), de invloed van de straatcultuur etc. Onze
expertise zetten we hier actief voor in. We werken nauw samen met
lokale partners in het wijknetwerk (school, buurthuis, gemeente,
zorgpartners, politie, woningcorporatie etc.) en stellen onze kennis aan
hen beschikbaar. Samen zetten we ons in om het risicogedrag te
bestrijden en jongeren een goede toekomst te bieden.
Wij staan voor u klaar!
Hebt u een vraag, probleem of idee? Kom gerust langs! Of bel, mail of
whatsapp! Onze jongerenopbouwwerkers zijn ’s middags en ‘s avonds
op straat te vinden en soms bij het JIP, Molenstraat 138 in Helmond.
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Helmond-Noord /
Rijpelberg / Binnenstad
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Volg het jongerenopbouwwerk op Facebook en Instagram!

